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Abstract 
The purpose of this project is to determine how planning and control of spare parts for 
production equipment at NedCar can be improved in order to guarantee maximum availability 
of production equipment at minimal cost. The research is focused on the planning and 
control of repairable parts in the normal phase after the initial purchase. For both the 
information system and control system a number of improvements is proposed. 
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Management Summary 
This report represents the result of a graduation project for the study of lndustrial 
Engineering and Management Science at the Eindhoven University of Techno/ogy. The 
project is conducted between March '04 and October '04 at Netherlands Car B.V. (NedCar) 
in Born. NedCar is the /argest manufacturer of passenger cars in the Netherlands. 

This research project is carried out at the Central Maintenance department (CM) of NedCar. 
lt concerned the planning and control of spare parts for production equipment. The reason 
for initiating this project is an audit conducted in 2003 by ABB, ordered by the CM staff. The 
audit focused on the inventory of Non Production Goeds (NPGs) at NedCar, goeds used in 
some way for production, but not incorporated in the produced cars. The inventory of NPGs 
at NedCar consists of more than 60.000 different items with a total value of€ 23 m (June 
'04). The ABB audit led to the following initial problem definition: 

In order to analyze the stated problem and finally to propose improvements, the project is 
divided into four phases: 

1. Problem orientation 

ll. Definition project scope 

111. Research planning and control of repair-parts 

IV. Redesign planning and control of repair-parts 

Subsequently the results of these phases will be described in that order. 

1. Problem orientation 

Focus on spare parts 

NPGs can be roughly divided into three groups, namely: 

• Spare parts: technica! parts for maintenance and repair of production equipment 

• Process related parts: e.g. packaging materials and cleaning products 

• Personnel related parts: e.g. office supplies and clothing 

The research is focused on the group of spare parts. This group comprises 95% of the stock 
value with an average inventory rotation time 15 to 30 times higher than the second and third 
group. Moreover the group of spare parts is the only one that is essential for production 
continuity and consists of hard to obtain articles. 

Existence of production breakdowns caused by a /ack of spare parts 

Downtime notifications were examined to investigate the importance and possible problems 
by lack of spare parts. For comparison, a sample of all stock levels was taken, as well as an 
analysis of the percentage of spare parts identified and codified beforehand. 

Production breakdowns caused by technica! problems are reported by mechanics in 
downtime notifications. For one representative week, all 581 downtime notifications were 
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analyzed. This revealed that a spare part was urgently needed in 17% of the breakdowns. In 
11 % of the cases, the needed part was not directly available. This increased the average 
breakdown time from 19 minutes to 69 minutes. With these results an estimation for the total 
avoidable breakdown time per year equals 140 hours. 

A sample was taken of physical stock levels of all potentially needed spare parts to solve 
technica! problems. Approximately 4% of this group of parts was not available in stock at that 
moment. 

From an analysis of non-codified parts procured for maintenance could be concluded that 3% 
of the used parts are not identified and codified as a spare part beforehand. This segment 
can also cause avoidable breakdown time. 

Existence of excessive stock 

lt is difficult to prove the existence of excessive stock of spare parts. However there are 
indicators pointing in that direction. In the first place, the average inventory rotation time 
equals 31 months. Furthermore, 48% of the assortment is dead stock, i.e. these spare parts 
have not been used in the last four years. 

Change potentia/ 

This project should help achieving the mission of NedCar ("Maximum availability at minimal 
operational cost"). lmproved planning and control of spare parts can contribute to a reduction 
of avoidable breakdown time. lnventory costs can be influenced in two ways. First, when 
deciding what to stock. Second, when deciding about varying stock levels. Every year the 
assortment is increased with new parts for the amount of€ 0,65 m. Historically almost half of 
these parts will later become dead stock, which makes it a fixed expense. The ether (moving) 
part can be influenced by varying stock levels. lf the minimum stock level for moving parts is 
set at one unit, the total influenceable stock value is€ 4,5 m, resulting in€ 0,5 m of inventory 
holding cost. 

Initia/ assignment 

The orientation phase led to the following initial assignment: 

ll. Definition project scope 

A series of interviews with persons involved with planning and control of spare parts resulted 
in a wide range of problems. lt is impossible to handle all problems in this project. Therefore 
the goal of this phase was to list all problems in a systematic way and select the project 
scope for further thorough analysis and improvement. 

Division of planning and contra/ activities into four groups 

Based on a lifecycle view, planning and control activities for spare parts can be divided into 
three phases: 

1. lnitial purchase phase: identification of necessary spare parts, codification in SAP, supplier 
selection, first goods receipt and stocking 

2. Normal phase: Replenishment of spare parts in stock and/or adjusting stock levels 

3. Scrap phase: Finding and scrapping spare parts in stock that are not necessary anymore 
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In addition tor the normal phase, a distinction is made between consumable and repairable 
parts. The classification NedCar uses is respectively stock-parts and repair-parts. This 
distinction is only relevant tor the normal phase. In this way planning and control activities 
are divided into tour different groups. 

Main issues and opportunities tor improvement 

1. lnitial purchase phase: 

The main problems in the initial purchase phase are (1) long lead times of the complete 
process until receipt of the parts in stock and (2) uncertainty about the optimality of the 
decision to stock or not to stock. The first problem causes unnecessary production 
breakdowns when production with new equipment is started, without backup of spare parts in 
stock. This can be improved by a thorough analysis of the complete initial purchase process 
to focus on the bottlenecks. The second problem concerns a lack of information and a lack of 
suitable algorithms. lmprovements can be found by focusing on these two issues. 

2a. Normal phase stock-parts: 

The replenishment of stock-parts is triggered by a MRP planning procedure in SAP. The 
reorder point is automatically adjusted in SAP. Since this does not function, it is manually 
adjusted. What is lacking is a structured approach tor the adjustment. This causes shortages 
as well as excessive stocks of spare parts. 

The second problem is the crossing of returned parts and purchase orders tor replenishment. 
The relatively quick replenishment combined with late returns of unused parts by mechanics 
causes unnecessary higher stock levels. 

For both problems additional research is needed to achieve improvements. 

2b. Normal phase repair-parts: 

The repair-parts stock is normally replenished by repairing the exchanged defective part. The 
lead time tor collecting the defective parts, refurbishment and receipt in stock appears to be 
long and unreliable. Information about the actual status of parts in process and historica! data 
is limitedly available. This lack of information and missing guidelines lead to ineffective 
control. Tasks and responsibilities are not clearly defined, while the complete process 
involves various persons. 

A project, started in 2002, tor extra support in SAP tor the control of repair-parts, did not 
result in the desired improvement. lmproving the control (organization and procedures) and 
information system to support this process has the highest priority. lt is useful to try to 
improve the decision-making process itself, only if the process is sufficiently controlled and 
sufficient information is available, 

3. Scrap phase: 

When equipment is no longer in use, the corresponding spare parts should also be removed 
from stock. While the CW is facing space-problems, just little attention is paid to this aspect 
by the EM departments. The main cause is the lack of information about the relations 
between parts and equipment. But there is also a lack of tools to make the analysis. A fire in 
a storage location tor slow moving parts during this project already resolved a part of the 
current problem. An analysis tool was made and €3,8 m. of dead stock was destroyed. 
However, tor the future it is important to investigate how to solve this problem. 
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Final assignment 

From all mentioned directions for improvement, one was chosen. This was done in 
consultation with persons representing all involved parties with spare parts. Everyone agreed 
to focus the second phase of this project on the improvement of the control of repair-parts 
and its supporting information system. The following final assignment was formulated: 

111. Research planning and control of repair-parts 

The goal of this phase was to list all specifications for the redesign of the control of repair
parts and supporting information system. First the current situation was analyzed and 
described. By comparing the current situation with the desired situation, the main issues 
were identified. 

Description of current situation 

For the description of the current situation a tramework is used that makes a distinction 
between Primary process, Control (i.e. organization and decision-making process) and 
Information. 

Primary process: 

The primary process is defined starting with the internal reservation by a mechanic and 
ending with the goods receipt in stock. lt can be divided into ten steps. One collective stream 
can be identified: internal reservation, delivery, part exchange, collection of the detective part 
and subsequently the decision. From that point three streams are distinguished: (1) internal 
repair, (2) external repair or (3) scrapping and new purchase. All streams end in the CW, 
where the parts are returned into stock. 

Control system: 

Technicians make reservations for parts needed trom CW-stock and are responsible for 
returning detective parts at the workshop of the Equipment Maintenance (EM) department. 
Varying persons (mechanics, technicians, rayonleaders, engineers) collect the detective 
parts and make the decision by themselves or collectively. New purchases and external 
repairs are prepared within the EM department. After making the purchase request, they are 
controlled by the provisioning department (Bevo). A maintenance planner and rayon leaders 
(leader of a shift mechanics) within the EM department control the internal repairs. 

Information system: 

The ERP-system SAP plays a central role as supporting information system. For all users 
accurate and up-to-date information about e.g. available stock, goods movements and 
purchase orders is available in this system. Two automatically generated lists are important 
for the EM departments. Weekly they receive a list with all parts with zero physical stock and 
a list of all goods movements in and out of the CW-stock of repair-parts. Further information
use in the EM departments is restricted to written notes and information in people's mind. 
Purchasers trom the CW use an overview of outstanding purchase orders to monitor parts in 
external repair and new purchases. 
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Contra/ and information issues to improve 

Keeping the principal's objective in mind, a projection was made of the ideal information 
system and control system tor repair-parts. The relevant process was defined and divided 
into ten operational steps and 4 tactical aspects. For every operational step and tactical 
aspect, the deficiencies and issues to pay attention to, were derived separately tor the 
control system and the information system. The main conclusions are: 

Conclusions tor the control system: 

i. Tasks and responsibilities are scattered over various persons and not clearly defined. No one 
feels truly responsible this way. By lack of overview on who is doing what, parts in process are 
forgotten sometimes. Division of work also leads to less routine. 

ii. Tasks are not always performed by the employee that is able to do this most effectively and 
efficiently out of his function. 

iii. EM is responsible for the repair-parts stock, but is not able to sufficiently influence the 
necessary contribution of Bevo in the control process. 

iv. In contrary to the central decision itself in the control process, the sequence of operational 
steps to be performed should strictly be controlled . 

v. A coordination mechanism is necessary to avoid that the maintenance planner gives the 
lowest priority to parts to be repaired internally. 

vi. Performance evaluation should also concern the performance of the separate steps of the 
process. 

vii. Evaluation of the stock value should be focused on the part that can be influenced. 

Requirements tor the information system: 

i. Complete coverage in the control of all repair-parts in process. 

ii. Traceability and current status information of repair-parts in process. 

iii. Availability of historica! data of repairs and purchases. 

iv. Ability to filter information of repair-parts in process to obtain a focused view. 

v. Ability to evaluate internal performance in detail. 

vi. Ability to evaluate performances of external suppliers. 

vii. Support tor Bevo to control outstanding late deliveries of new parts and external repairs. 

viii. Availability of information mentioned at i, ii and iii for all employees involved in repair-parts. 

IV. Redesign planning and control of repair-parts 

In this part a redesign is conducted tor the information and the control system. These two 
aspects are treated separately. 

Redesign information system 

In 2002 a new process was launched in SAP to support the control of repair-parts. This 
process, called the EM04-concept, is based on control via maintenance work orders. The 
choice tor this concept appeared to be justified. However it is not used as it should be, 
because of some serieus deficiencies. The following tour changes are proposed to be able to 
meet the requirements: 

• Black SAP@WEB reservations of repair-parts to achieve 100% coverage via EM04-orders 

• Add two extra codes for order status in EM04 tor better distinction 

• Expanding the EM04 orders with the possibility to make repair-requests directly in the order. 

• Develop a SAP-transaction tor supplier-evaluation 
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This report describes the way in which all eight requirements can be met after performing 
these changes. Only requirement vi, supplier evaluation, cannot be met satisfactorily. There 
was no good alternative to separate goeds receipt and invoice confirmation in SAP. This is 
necessary for an accurate registration of the date of receipt. 

The onetime investment for all changes amounts € 6.000,-. The realization will take one 
week. The only barrier to start is the EM department of Production Unit Paint. Since they still 
use SAP@WEB to make reservations for repair-parts, they need a few months to get used to 
reservation of parts via work orders. 

Redesign control system 

The redesign of the control system is divided into redesign of the organization of positions 
and redesign of the procedures. 

The following four changes are proposed on the organization of positions: 

• One employee of the staff of each of the tour EM departments should be appointed as 'repair 
coordinator' . This persen keeps the overview on all issues concerning repair-parts in his EM 
department. He documents and reports directly to the head of the EM department. In this way 
the head EM obtains a detailed insight in performances. 

• One employee of the staff of the higher Central Maintenance department should be appointed 
as 'central repair-coordinator'. A central repair-coordinator at the higher CM-level is necessary 
for the overview and power to control both EM and Bevo. 

• The number of employees at Bevo processing external repairs should be reduced trom six to 
two. This is needed to focus attention and increase routine. 

• Tasks and responsibilities should be defined more clearly to avoid disorder in the control of 
repair-parts and to make employees teel more responsible. 

A detailed description of the required procedures is proposed, taking into account the 
redesigned information system and the above mentioned changes. The core issues in these 
redesigned procedures are (1) on operational level: 

• Each rayonleader will be responsible to check the collection of detective repair-parts trom 
mechanics. 

• The decision between internal/external repair or a new part is the exclusive task of the repair
coordinator in each EM-department. 

• The repair-coordinator has to keep a better overview on Bevo's contribution in the control of 
repair-parts. 

and (2) on tactical level: 

• Active involvement of the repair-coordinator into matters affecting repair-parts to take the 
appropriate measures. 

• Structural performance evaluation based on six performance-indicators to assess not only the 
aggregate performance, but also the performances of parts of the process. 

The proposed new functions, or roles, repair-coordinator and central repair-coordinator, can 
easily be fitted into the current organization. These roles can be assigned to existing staff 
members. Since it is a matter of regrouping tasks, probably no extra personnel is needed. 

The changeover costs are negligible. However the execution of the new procedures does 
incur significant extra labor costs. The registration of status information and proposed 
performance evaluations incur a sum of 1.200 extra manhours per year. This can be 
translated into an annual increase of labor cost of €37.500,-. 
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1 INLEIDING 

NedCar heeft als Nederlands enige serieproducent van personenauto's een uiterst modern 
geautomatiseerd productieapparaat. Grote persstraten vervormen staalplaat tot verwerkbare 
delen. Daarna zorgen bijna 700 robots voor het lassen en lakken van een carrosserie en 
eindassemblage tot een complete auto. De voorraden onderhanden werk worden zo laag 
mogelijk gehouden en het is daarom uiterst belangrijk dat de gehele keten van machines 
operationeel blijft. Storingen zijn echter onvermijdelijk en vaak zijn reserveonderdelen 
noodzakelijk om deze te kunnen verhelpen. Om lijnstilstand als gevolg van storingen tot een 
minimum te beperken heeft NedCar een eigen voorraad van ruim 47.000 verschillende 
reserveonderdelen, met een waarde van bijna€ 22 mln. Uuni 2004). Desondanks heeft het 
management van de afdeling Central Maintenance nog steeds het gevoel te veel lijnstilstand 
op te lopen doordat monteurs niet tijdig beschikken over het juiste reserveonderdeel. De 
afstudeerder wordt gevraagd hier een onderzoek naar te doen en met verbetervoorstellen te 
komen, ten einde deze problemen aan te pakken. 

Het rapport is opgebouwd uit vier delen zoals weergegeven in figuur 1.1. 

1. Oriëntatie 

Il.Analyse [ 
onderzoeks-
richting 

111. Diepte
onderzoek 

IV. Herontwerp [ 

H2 Bedrijfsbeschrijving 

H3 Initiële projectformulering 

lnitiêle opdrachtformulering 

Definitieve opdrachtfonnulering 

H5 Huidige beheersing repair
artikelen 

Specificaties herontwerp 

H8 Herontwerp besturing 

Verbetervoorstel 

aanbevelin en 

Figuur 1.1 Opbouw onderzoek 

1. Oriëntatie: Bedrijfsbeschrijving, initieel probleem van de opdrachtgever, ruwe analyse van dit 
probleem en analyse van beïnvloedbaarheid. Doel: lnitiêle opdrachtformulering. 

ll. Analyse onderzoeksrichting: Analyse onderzoeksrichting voorraadbeheer, analyse knelpunt per 
aspect en keuze van een deelaspect. Doel: Definitieve opdrachtformulering. 

111. Diepteonderzoek: Analyse huidige inrichting beheersing repair-artikelen en gevonden problemen. 
Doel: Specificaties voor het herontwerp. 

IV. Herontwerp: Herontwerp van informatiesysteem repairables en herontwerp organisatie. Doel: 
Concrete verbetervoorstellen. 
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2 BEDRIJFSBESCHRIJVING 

Dit hoofdstuk begint met een korte inleiding over het bedrijf NedCar en het productieproces. 
De bespreking van de organisatie beperkt zich tot het deel dat van belang is voor dit 
afstudeerproject. Verder wordt kort stilgestaan bij het New Compact Cars project. 

2.1 NedCar Born 
Netherlands Car B.V., ofwel NedCar is de enige serieproducent van personenauto's in 
Nederland en is onderdeel van Mitsubishi Motors Company waarin Daimler-Chrysler een 
belang van 37% heeft. Na het recentelijk vertrek van Volvo produceert NedCar op dit 
moment de Smart forfour, de Mitsubishi Spacestar en de Colt. De omzet over 2003 was €2,3 
miljard. Met totaal 4.100 werknemers wordt vijf dagen per week volcontinue geproduceerd. 
De auto's worden alleen op klantorder geproduceerd. De verwachting voor 2004 is een totale 
afzet van 221.000 stuks. 

2.2 Productieproces 
Het bedrijf is opgedeeld in vier productie units (PU's), die ieder een deel van het 
productieproces afbakenen (zie figuur 2.1 ). De PU Press vervormt plaatstaal tot verwerkbare 
delen welke door de PU Body aan elkaar worden gelast tot een kale body. De PU Paint 
brengt na diverse voorbehandelingen een laklaag aan. De gelakte carrosserieën vormen de 
basis voor de in de PU FAS compleet te assembleren en te testen auto's. De vier PU's 
worden door het Energy Center voorzien van gas, elektriciteit, stoom, koelwater en perslucht. 

De verschillende typen auto's worden door elkaar op dezelfde productielijn geproduceerd. 
Het proces is verregaand geautomatiseerd met in totaal circa 700 robots. Alle 
bewerkingsstations zijn afgestemd op een takttijd van 53 seconden. Tussen de lijnstukken, 
bestaande uit één of meerdere machines, bevinden zich buffers voor enkele auto's. Tussen 
de vier PU's zijn grotere buffers aangebracht met een capaciteit van 350 auto's. 

Energy Center 1 

r-------------------------------r-------ga-s~përsï~(Staöm,--------1-------------------------------7 
! ! koelwater, electricitert f ! 
t 1 1 1 
1 1 1 1 
1 ~-~ 1 ~-~ 1 ~-~ 1 

Press shop Body shop 

lasmateriaal 

Palnt shop 

Lak, wax, antiroest, kil 

Flnal Assembly 
(FAS) 

onderdelen 

auto's 

Figuur 2.1 processchema 

2.3 Organisatie 
De organisatiestructuur is middels een organigram weergegeven in bijlage A. Dit 
afstudeerproject speelt zich af binnen de afdeling Central Maintenance, een stafafdeling van 
de groep Production Engineering. De kern van Central Maintenance wordt gevormd door vijf 
afdelingen Onderhoud, ieder behorende bij één van de vier PU's of het Energy Center. Naast 
de afdelingen Onderhoud valt ook het Central Warehouse onder het beheer van Centra! 
Maintenance. 
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Onderhoud 

De afdelingen Onderhoud zijn verantwoordelijk voor het onderhoud aan de productielijnen. 
Iedere afdeling Onderhoud heeft een eigen hoofd met daaronder een technische staf van 
drie tot acht personen voor voorbereiding en ondersteuning van onderhoudsactiviteiten. In 
totaal werken 160 monteurs, verdeeld over de vijf afdelingen Onderhoud. Zij voeren het 
onderhoud uit en lossen storingen op. Vanwege 24-uurs productie zijn de monteurs 
ingedeeld in vier ploegen (Energy Center vijf), met aan het hoofd van iedere ploeg een 
rayonleider. 

Centra/ Warehouse 

Central Warehouse (CW) is de afdeling binnen NedCar die zorg draagt voor de non
productie goederen (NPGs). Dit zijn alle artikelen die niet in de auto's verwerkt worden, maar 
wel benodigd zijn bij de productie ervan. CW zorgt voor inkoop, ontvangst, opslag, en uitgifte 
van ruim 60.000 verschillende NPGs aan afnemers binnen geheel NedCar. Het assortiment 
varieert van reserveonderdelen voor het productieapparaat tot bedrijfskleding. Om snel te 
kunnen leveren wordt van 97% van het assortiment een eigen voorraad aangehouden. In 
totaal zorgen 26 medewerkers voor het fysiek beheer van de voorraad, ontvangst en uitgifte 
aan interne afnemers. De afdeling Bevo (Bevoorrading), bestaande uit zes bevoorraders 1, is 
als onderdeel van CW verantwoordelijk voor het voorraadbeheer van het grootste deel van 
de artikelen2

. Voor repareerbare reserveonderdelen verzorgt CW de ontvangst opslag en 
uitgifte, maar niet het voorraadbeheer. Deze onderdelen worden beheerd door de afnemers, 
de afdelingen Onderhoud. 

De term CW zal in dit verslag niet alleen gebruikt worden ter aanduiding van deze afdeling 
maar ook als benaming voor de voorraadlocatie die binnen deze afdeling wordt beheerd. 

2.4 New Compact Cars project 

De belangrijkste recente ontwikkeling bij NedCar is het New Compact Cars project (NCC). 
Dit project staat voor de productie van een nieuwe generatie compacte auto's. Voorheen 
legde NedCar zich toe op de productie van auto's uit het hogere segment, zoals de Volvo 
V40 en S40. In januari 2004 is gestart met de Smart forfour, in maart gevolgd door de 
Mitsubishi Colt. Deze compactere auto's hebben een kleinere winstmarge en daardoor is de 
druk op kostenbesparingen nóg groter. De productie van deze nieuwe generatie compact 
cars vindt gedeeltelijk plaats op de bestaande lijn en daarnaast is een groot deel van de 
productielijn sinds begin 2004 vernieuwd. 

1 Dit zijn in feite operationeel inkopers, maar worden bevoorraders genoemd 
2 87% van het assortiment in Juni 2004, bron: SAP-systeem Nedcar 
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3 INITIËLE PROJECTFORMULERING 

Dit hoofdstuk begint met de aanleiding van het onderzoek, vervolgens een controle of er 
daadwerkelijk een probleem is en of er ook wat aan te doen is. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met het vaststellen van de initiële opdrachtformulering. 

3.1 Aanleiding onderzoek 
De opdrachtgever in dit afstudeeronderzoek is de staf van de afdeling Central Maintenance. 
In 2002 heeft deze door het extern consultancy bureau ABB een audit (ABB 2002) laten 
uitvoeren bij het CW met als doel mogelijke kostenbesparingen te identificeren. Men vroeg 
zich onder andere af of de huidige voorraad non-productie artikelen, met een totale 
boekwaarde van €23 mln.3

, gereduceerd kon worden. 

ABB stelt in deze audit dat er een te lage drempel is om nieuwe artikelen in voorraad te 
nemen. Er werd geconstateerd dat de gewenste voorraadhoogte niet is gebaseerd op een 
rationele afweging, maar op hoe hard de interne afnemer roept. ABB concludeert dat een 
besparing van 25% op de voorraadwaarde mogelijk zou moeten zijn. Een onderbouwing 
daarvoor wordt echter niet gegeven. 

De opdrachtgever (Central Maintenance) is overtuigd van de conclusie van ABB dat 
inderdaad 25% besparing op de voorraadwaarde mogelijk moet zijn. Aan de andere kant 
bestaat echter nog steeds het gevoel dat NedCar te vaak vermijdbare lijnstilstand oploopt, 
doordat bepaalde artikelen niet op voorraad liggen. De opdrachtgever verwacht dat vooral 
gekeken moet worden naar de groep reserveonderdelen. 

Twee mogelijke problemen staan centraal: 

• Mogelijk te veel voorraad reserveonderdelen. 

• Mogelijk vermijdbare lijnstilstand door te weinig voorraad reserveonderdelen. 

Doel van het afstudeeronderzoek is dieper inzicht te verschaffen in de bovengenoemde twee 
problemen, ten einde te komen tot één of meerdere verbetervoorstellen. 

3.2 Ruwe analyse van het probleem 
De opdrachtgever heeft op dit moment nog een perceptieprobleem, het probleem is niet door 
feiten gestaafd (Monhemius 1984). Uit deze paragraaf moet blijken of er sprake is van een 
deelprobleem met niet realiseerbare doelen of dat er inderdaad sprake is van een 
realiteitsprobleem dat oplosbaar lijkt te zijn. 

Er zal antwoord worden gezocht op de volgende vragen: 

• Is de voorgestelde afbakening tot reserveonderdelen verantwoord? 

• Is er inderdaad sprake van vermijdbare lijnstilstand door afwezigheid van reserveonderdelen? 

• Bestaat er inderdaad aanleiding om aan te nemen dat voorraadreductie mogelijk is? 

3.2.1 Afbakening tot reserveonderdelen 

NedCar heeft de non-productie goederen in drie groepen verdeeld, te weten: 

• Reserveonderdelen 

• Procesgerelateerde artikelen 

• Personeelsgerelateerde artikelen 

3 Per juni 2004, gebaseerd op de Moving Average Price in SAP, een lopend gemiddelde van de aankoopwaarde 
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De groep reserveonderdelen bestaat uit onderdelen benodigd voor het onderhoud aan het 
productieapparaat. Procesgerelateerde artikelen bestaan uit onder andere gereedschap, 
chemicaliën en schoonmaakmiddelen. Personeelsgerelateerde artikelen zijn onder andere 
kantoorartikelen , kleding en pc-accessoires. Zie voor een volledig overzicht bijlage B. 

Voor ieder van de drie groepen NPGs is bekeken of deze interessant zijn vanuit de 
kernpunten risico op lijnstilstand en te veel voorraad. 

De mate waarin het niet in voorraad hebben van een artikel een risico op lijnstilstand vormt 
voor NedCar, laat zich beschrijven door de combinatie van essentialiteit en verkrijgbaarheid 
(Huiskonen 2001 ). Een onderdeel is essentieel wanneer het de voortgang van de productie 
belemmert wanneer het niet geleverd kan worden. Een artikel is te definiëren als moeilijk 
verkrijgbaar wanneer het, ook in geval van nood, niet binnen een uur vanuit een externe 
partij kan worden verkregen. Op basis van gesprekken met rayonleiders, monteurs en 
bevoorraders4 is geconcludeerd dat alleen de artikelgroep reserveonderdelen zowel 
essentieel als moeilijk verkrijgbaar is. Verdere resultaten staan in tabel 3.1. 

Op de vraag of te veel voorraad aanwezig is kan geen direct antwoord worden gegeven. 
Indicatoren die aangeven of artikelgroepen mogelijk interessant zijn in het kader van deze 
vraag zijn totale voorraadwaarde en omlooptijd van de voorraad. Zoals is op te maken uit 
tabel 3.1 vormen de groepen proces- en personeelsgerelateerd slechts 5% van de totale 
voorraadwaarde en is de omlooptijd één tot twee maanden. Reserveonderdelen vormen de 
overige 95% van de voorraadwaarde met een omlooptijd van gemiddeld 31 maanden. 

Tabel 3.1 Overzicht artikelgroepen (Bron: SAP-systeem NedCar juni 2004) 

Op grond van het bovenstaande is te concluderen dat een verantwoorde afbakening mogelijk 
is tot enkel de artikelen uit de groep reserveonderdelen. Door deze afbakening wordt 
vermeden dat voor de twee overige groepen afwijkende uitspraken geformuleerd dienen te 
worden. Bovendien wordt de complexiteit gereduceerd, omdat reserveonderdelen alleen 
door de afdelingen Onderhoud worden afgenomen. 

3.2.2 Vermijdbare /ijnstilstand 

De opdrachtgever heeft het vermoeden dat NedCar ondanks de aanwezige voorraad 
reserveonderdelen nog steeds veel risico loopt op lijnstilstand door het ontbreken van de 
benodigde onderdelen. NedCar produceert op dit moment 24 uur per dag, 5 dagen per 
week5

. Tijd om achterstand in te halen is er eventueel alleen in het weekend. Het is niet 
uitzonderlijk dat reserveonderdelen die nodig zijn voor het oplossen van storingen een 
levertijd hebben van enkele maanden. Uit meeloopdagen met monteurs bij ieder van de vier 
PU's en eigen observaties bleek de grote flexibiliteit en inventiviteit bij het vinden van 
noodoplossingen. Naar zeggen komt slechts enkele malen per jaar voor dat geen 
noodoplossing gevonden om de productie toch draaiende te houden als een onderdeel 

4 Dit is aan de twee meest ervaren bevoorraders gevraagd, één elektro-specialist en één mechanisch specialist. 
Totaal vier meeloopdagen met monteurs van de vier verschillende PU's, bood de kans deze vraag voor te leggen 
aan minimaal 2 monteurs en één rayonleider per PU. 
5 Aan het einde van dit project werd bekend dat door tegenvallend afzet, vanaf 11-10-2004 weer voor 
onbepaalde tijd in 2 diensten i.p.v. 3 zal worden geproduceerd. 
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ontbreekt. Wanneer een noodoplossing gevonden moet worden, leidt dit tot meer lijnstilstand 
dan wanneer het benodigde reserveonderdeel wel op voorraad zou liggen. Deze logische 
redenering wordt ook ondersteund door de hierna te bespreken analyse van 
storingsrapportages (bijlage D). 

Deze paragraaf begint met de definitie van lijnstilstand en het verschaffen van ruw inzicht in 
de gevolgen van lijnstilstand. Daarop volgt een analyse van storingsrapportages waarin is 
bekeken in hoeverre daadwerkelijk lijnstilstand heeft plaatsgevonden als gevolg van het 
ontbreken van reserveonderdelen. Het probleem van mogelijk ontbreken van 
reserveonderdeel is tevens van een andere kant benaderd. Op basis van een 
momentopname van het voorraadbestand en een analyse van de onderdelen die vooraf 
gecodificeerd zijn, is een schatting gemaakt van de beschikbaarheid van onderdelen 
(gegevenstriang ulatie). 

Definitie lijnstilstand 

Het volledige productienetwerk van NedCar bestaat uit vier opeenvolgende PU's met 
daartussen buffers voor maximaal 350 auto's. Een PU is een complex netwerk van 
lijnstukken met daartussen buffers voor enkele auto's (zie voorbeeld PU Body in bijlage C). 
Een lijnstuk bestaat uit één tot tientallen geschakelde machines die gezamenlijk een groep 
bewerkingen uitvoeren op het product. 

Een storing start met het stilvallen een machine (machinestilstand). NedCar streeft naar 
maximale aanwezigheid van zogenaamde backup-mogelijkheden, dat wil zeggen: het 
kunnen inzetten van andere machines in het lijnstuk of van handwerk om de taak van de 
storende machine over te nemen. Wanneer deze ontbreken zal machinestilstand leiden tot 
stilstand van het lijnstuk waar de storende machine deel van uitmaakt. Afhankelijk van de 
buffergrootte zullen na enige tijd ook opvolgende en voorgaande lijnstukken stilvallen. Het 
opvolgende lijnstuk wegens gebrek aan aanvoer van producten en het voorgaande wegens 
het niet kunnen afvoeren van producten. Op dat moment, wanneer ook een opvolgend of 
voorafgaand lijnstuk stuk stilvalt, wordt binnen NedCar gesproken van lijnstilstand (ook wel 
breakdown genoemd). 

Uiteindelijk kan lijnstilstand leiden tot het stilvallen van een gehele PU en zelfs de gehele 
fabriek. Dat laatste komt echter vrijwel nooit voor. Het uitvallen van een lijnstuk zorgt voor 
een plaatselijke onderbreking van de productiestroom. Dit 'gat' in de productiestroom 
verplaatst zich stroomafwaarts als een golfbeweging die langzaam uitdempt als gevolg van 
buffers en andere storingen. Dit is ook de reden waarom de duur van de plaatselijke 
onderbreking is gedefinieerd als lijnstilstand. 

Kosten van /ijnstilstand 

Voor iedere geproduceerde auto ontvangt NedCar een fabricagebijdrage van €1300,- voor 
de transformatie van basismaterialen in het eindproduct. Zoals gezegd plant lijnstilstand zich 
als een golfbeweging voort door het volledige productienetwerk. In het uiterste geval wordt 
de lijnstilstand volledig doorgegeven tot aan het einde van de lijn. Met een tacttijd van 53 
seconden leidt lijnstilstand in dat geval dus tot een verlies van ruim €88.000 per uur aan 
fabricagebijdrage. Dit geldt echter alleen wanneer geen mogelijkheid tot nalevering bestaat. 
In samenspraak met de afnemers worden leverschema's in de praktijk wel aangepast. 
Daardoor zijn de kosten voor lijnstilstand gebaseerd op de extra kosten voor arbeidsinzet en 
energie die noodzakelijk zijn om het productieverlies in te halen. Vanwege de 24-uurs 
productie wordt achterstand ingehaald op zogenaamde inhaalzaterdagen. De kosten voor 
één uur productie van de gehele fabriek op een inhaalzaterdag bedragen circa € 50.000,
(Appendix V, Bijl 2004). De aanwezigheid van buffers zorgt ervoor dat de benodigde 
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inhaaltijd geen een-op-een verhouding heeft met lijnstilstand. Bijl (2004) heeft hier onderzoek 
naar gedaan en kon geen exact verband afleiden. Naast het feit dat het effect van 
lijnstilstand op de benodigde inhaaltijd afhankelijk is van de plaats waar lijnstilstand optreedt, 
hangt dit ook af van de vulling van de buffers op dat moment. De enige zekerheid die bestaat 
is dat een absolute bovengrens voor de kosten van lijnstilstand € 50.000,- per uur bedraagt. 

Onderzoek storingsrapportages 

Monteurs rapporteren technische storingen via zogenaamde notifications in SAP, oftewel 
storingsrapportages. Daarin wordt onder andere aangegeven of en hoeveel lijnstilstand er is 
geweest (volgens de zojuist genoemde definitie). De gerapporteerde duur van de lijnstilstand 
is de verstreken tijd tussen optreden en oplossen van de storing. 

In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de totale lijnstilstand die in 2003 gerapporteerd 
werd. Totaal was er 8975 keer sprake van lijnstilstand6

. Met gemiddeld 23 minuten per 
storing leverde dit 3407 uur lijnstilstand op. 

OM.iooat z < ,) .... Mt ......••. ❖•❖...Idi .u.• u .. u.·.·RRli.A 
aantal breakdown!> 8975 2012 3176 1009 2778 

3407 1275 1491 248 391 
er breakdown min 23 38 28 15 8 

bron: alle notifications in SAP-systeem Nedcar over 2003 
Tabel 3.2 Totaaloverzicht lijnstilstand gemeld in storingsrapportages over 2003 

Hoe groot de rol is die reserveonderdelen spelen bij het optreden van bovengenoemde 
duren van storingen, is niet eenvoudig te achterhalen. De storingsrapportage is namelijk niet 
consequent gekoppeld aan een interne bestelling voor onderdelen. Bovendien vindt geen 
registratie plaats wanneer een benodigd onderdeel niet beschikbaar is. Om toch een idee te 
krijgen van de rol van reserveonderdelen bij storingen, zijn alle 581 storingen uit week 17 
van 20047 geanalyseerd op het commentaar dat is gegeven in de storingsrapportage. Een 
uitgebreid verslag hiervan is te vinden in bijlage D. De belangrijkste conclusies hieruit zijn: 

• Bij 17% van de storingen was acuut een onderdeel benodigd. 

• Het gewenste onderdeel was in 11 % van de gevallen niet voorradig. 

• Gemiddelde lijnstilstandduur indien een onderdeel wel voorradig was: 19 minuten. 

• Gemiddelde lijnstilstandduur indien een onderdeel niet voorradig was: 69 minuten. 

Door de resultaten van deze steekproef te projecteren op een voledig jaar is een schatting te 
maken van de extra tijd die het niet in voorraad hebben van een onderdeel jaarlijks kost. 
Uitgaande van 8975 breakdowns zoals in 2003 komt de extra lijnstilstand uit op 8975 * 17% * 
11% *(69-19)/60 = 140 uur per jaar. Zoals al gezegd is dit een bovengrens voor de tijd die 
ingehaald moet worden op een inhaalzaterdag. Daarmee bedragen de stilstandkosten door 
misgrijpen op onderdelen maximaal: 140 * €50.000,- = € 7 mln. per jaar. Zoals al gezegd 
liggen de verwachte kosten lager. Hoeveel lager is zonder verder diepgaand onderzoek niet 
te zeggen. 

6 Let op: aangezien dit een rapportage van de afdeling Onderhoud betreft, wordt hier alleen gesproken van 
lijnstilstand door technische problemen aan machines. 
7 Dit was op dat moment de meest recente week met de minste verstoringen door bijv. de aanloopfase van het 
NCC-project en feestdagen. Vanwege de vele nieuwe installaties was het aantal storingen hoger dan in 2003 
namelijk 581 in één week vergeleken met het weekgemiddelde van 195 in 2003. Betere gegevens zijn helaas niet 
voorhanden. 
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Beschikbaarheid reserveonderdelen 

Uit de voorgaande analyse van storingsrapporten bleek de kans op misgrijpen op een 
reserveonderdeel bij een storing 11 % te zijn. Aangezien dit slechts een steekproef van alle 
storingen van één week betrof is het probleem ook vanaf een andere kant benaderd, 
namelijk vanuit de optiek van beschikbaarheid van reserveonderdelen. Een onderdeel kan 
afwezig zijn doordat het tijdelijk niet voorradig is en een tweede reden kan zijn dat het nooit 
in de voorraad is opgenomen (bewust of onbewust). Voor beide oorzaken is een aparte 
analyse gemaakt. 

De eerste analyse (zie bijlage E) geeft antwoord op de vraag welk percentage van de 
artikelen die in voorraad worden gehouden ook aanwezig is in de voorraad. Daarbij is alleen 
gekeken naar onderdelen waarop (voor zover bekend, namelijk na mei 2000) vraag heeft 
plaats gevonden. Bovendien zijn alle onderdelen waarvan de voorraad bewust niet meer is 
aangevuld, omdat ze niet meer nodig zijn bijvoorbeeld, buiten beschouwing gelaten. Hoewel 
een multimomentopname beter was geweest, is van één moment in het verleden (januari 
20038

) de op dat moment aanwezige voorraad bekeken. Daaruit is geconcludeerd dat van 
4% van de potentieel benodigde onderdelen in de voorraad eind januari 2003 niets in de 
voorraad aanwezig was. 

In de tweede analyse is bekeken welk deel van de gebruikte onderdelen niet vooraf 
geïdentificeerd en gespecificeerd is als NPG-artikel. Het aantal gebruikte, niet vooraf 
gespecificeerde reserveonderdelen, is bepaald voor de eerste zes maanden9 van 2003. 
Conclusie: 3% van het totaal aantal orderregels, besteld door afdeling Onderhoud, betreft 
onderdelen zonder NPG-nr, die dus niet uit de voorraad komen. Welk deel daarvoor met 
spoed nodig was is niet te achterhalen, omdat dit niet wordt geregistreerd. 

3.2.3 Te hoge voorraad 

In §3.2. ·1 werd reeds genoemd dat de omlooptijd van de voorraad reserveonderdelen zeer 
lang is, namelijk 31 maanden ten opzichte van één à twee maanden voor de overige 
artikelen in het CW. Dit kan een indicatie zijn voor een te hoge voorraad. 

Uit een tweede analyse (bijlagen H.3 en 1.3) is naar voren gekomen dat 48% van het 
assortiment reserveonderdelen al minimaal vier jaar geen verbruik meer heeft gehad. Deze 
groep vertegenwoordigt 52% van de voorraadwaarde reserveonderdelen. Een aanzienlijk 
deel van de voorraad heeft dus geen toegevoegde waarde gehad in het terugdringen van de 
lijnstilstand. Of deze onderdelen daarom niet aangeschaft hadden moeten worden is moeilijk 
te zeggen . Het kunnen namelijk zogenaamde risicodelen zijn (Fortuin en Martin 1999). Met 
andere woorden: het kunnen onderdelen zijn waarvan men al verwacht ze nooit nodig te 
hebben, maar gezien de eventuele gevolgkosten, toch in voorraad heeft genomen. Voor dit 
type onderdelen stellen Geurts en Moonen (1992) op basis van simulatieonderzoek vast dat 
de optimale voorraad één of twee stuks is. Vanuit dit perspectief is in een derde analyse de 
stilstaande voorraad bij NedCar getoetst aan de regel dat hiervan slechts één stuk op 
voorraad zou moeten liggen. Het blijkt dat 42% van de stilstaande artikelen hier niet aan 
voldoet. Het 'overschot' dat nauwelijks meer van toegevoegde waarde is als risicodeel, had 
een waarde van€ 2,5 mln., 22% van de stilstaande voorraad. 

8 Volgens bevoorraders is dit een representatief moment en waren er op dat moment ook nog geen verstoringen 
door het NCC-project. Aangezien het verzamelen van deze informatie al meer dan acht uur kostte, is volstaan 
met één meetmoment. 
9 Hiervoor moest iedere aankoop op basis van de omschrijving worden beoordeeld of het een reserveonderdeel 
betrof. Gezien de tijd die dit handmatig filteren kost (één dag) is volstaan met 3348 bestellingen over 6 maanden. 
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3.3 Beïnvloedbaarheid en bedrijfseconomische effecten 

Uit de vorige paragraaf is gebleken dat er inderdaad aanleiding bestaat aan te nemen dat te 
veel voorraad aanwezig is en sprake is van vermijdbare lijnstilstand. Deze paragraaf geeft 
antwoord op de vraag of er bedrijfskundig iets aan te doen valt. Bovendien wordt een 
schatting gemaakt van de bedrijfseconomische implicaties. 

De genoemde problemen betreffen een afwijking tussen aanbod in de voorraad en de vraag 
naar reserveonderdelen. Natuurlijk valt daar in bedrijfskundige zin iets aan te doen, namelijk 
zorgen voor een goede planning en besturing van de voorraad reserveonderdelen. Dit heeft 
als doel een optimale afweging te maken tussen minimalisatie van lijnstilstand en 
minimalisatie van kosten voor het in voorraad hebben van reserveonderdelen. Volgens 
Dinesh Kumar et al. (2000) spelen in dit kader drie belangrijke vragen een rol: 

1. Welke onderdelen op voorraad te houden? 
2. Hoeveel op voorraad houden? 
3. Wanneer bijbestellen of aanvullen van de voorraad? 

Fortuin en Martin (1999) voegen hier nog een vierde vraag aan toe die voorafgaat aan de 
bovenstaande vragen: 

4. Welke reserveonderdelen zijn mogelijk benodigd? 

Dit punt wordt bewust genoemd, omdat dit ook zeker bij NedCar een rol speelt. Er kan niet 
vanuit worden gegaan dat alle mogelijk benodigde reserveonderdelen al compleet op een 
lijst worden aangeboden. Aan de beslissing wat op voorraad wordt gelegd gaat een 
belangrijk proces van identificatie van mogelijk benodigde reserveonderdelen vooraf. 

Welke bedrijfseconomische gevolgen hebben de antwoorden op deze vragen? De effecten 
zijn op te delen in kosten door lijnstilstand en kosten voor het voorraad houden. 

Kosten van /ijnstilstand 

Op de kosten door lijnstilstand zijn alle vier de vragen van invloed. Zoals eerder gezegd, 
wordt de extra lijnstilstand door ontbreken van reserveonderdelen geschat op 140 uur per 
jaar. De kosten die daaraan werden verbonden waren zeer moeilijk te schatten. Er is alleen 
een harde bovengrens te geven voor het geval dat er geen buffers tussen machines zouden 
zitten en dat met iedere minuut lijnstilstand ook de gehele fabriek stilstaat. In dat geval zijn 
de stilstandkosten maximaal € 7 mln. per jaar. 

Voorraadkosten 

Onder voorraadkosten wordt verstaan: alle extra kosten die NedCar maakt voor het op 
voorraad houden van onderdelen in vergelijking tot het niet op voorraad houden. Omdat CW 
nog geen inzicht had in deze kosten, is hiervan een analyse gemaakt welke te vinden is in 
bijlage F. De belangrijkste componenten zijn: kapitaal-, incourantie-, opslag- en 
administratiekosten. De som van deze kostencomponenten werd vastgesteld op 11,2% van 
de voorraadwaarde per jaar. Uitgaande van de huidige voorraadwaarde reserveonderdelen 
van €21,9 mln. betekent dit een kostenpost van €2,5 mln. per jaar. 

Het nadeel van deze benadering is dat het nog geen inzicht biedt in de beïnvloedbare kosten 
(Corbey 1997). De uitgaven hiervoor zijn namelijk al gedaan of zijn voor een langere periode 
vastgelegd. De mate waarin de kosten beïnvloedbaar zijn kan men objectief vaststellen door 
het potentiële effect op de ingaande en uitgaande geldstroom van de onderneming te meten 
(Corbey 1997). 
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Dode voorraad is alleen te verlagen door afdanken 

Met dode voorraad wordt bedoeld: reserveonderdelen waarop voor zover bekend (dus sinds 
mei 2000) geen vraag meer plaatsvindt. 52% van de huidige voorraad is dode voorraad en 
kan alleen worden afgebouwd door deze af te danken. Dit lijkt een interessante optie, want 
de jaarlijkse voorraadkosten worden dan met 52% verlaagd, hetgeen een besparing van € 
1,3 mln. betekent. Wat werkelijk van belang is voor NedCar is het effect op de geldstroom 
van deze beslissing. De eenmalige inkomsten uit eventuele verkoop zijn verwaarloosbaar ten 
opzichte van de vervangingswaarde. Of een opslag gevuld is of niet, dit heeft geen invloed 
op de uitgaven. Pas wanneer een tekort aan opslagruimte ontstaat dient rekening gehouden 
te worden met uitgaven voor uitbreiding. Stel dat voor de 52% dode voorraad een nieuwe 
opslag gebouwd moet worden zijn de uitgaven jaarlijks circa € 25.000,-10

. Aan de andere 
kant kunnen bepaalde onderdelen uit de dode voorraad alsnog nodig zijn in de toekomst. 
Wanneer deze dan (onterecht) zijn afgedankt is een nieuwe uitgave ter grootte van de 
aanschafwaarde van de benodigde onderdelen noodzakelijk. Bovendien zorgt onnodige 
lijnstilstand in dat geval voor extra uitgaven en/of lagere inkomsten. 

De eerste beslissing tot in voorraad nemen legt al een deel van de voorraadkosten vast 

Een belangrijk moment wat betreft beïnvloedbaarheid van voorraadkosten is wanneer voor 
het eerst wordt beslist of een onderdeel in voorraad wordt genomen. Zoals uit bijlage G blijkt 
is de verwachting dat de komende jaren naar schatting ruim 1200 nieuwe onderdelen met 
een waarde van€ 0,65 mln. jaarlijks in het assortiment worden opgenomen. leder jaar zorgt 
dit voor een stijging van de voorraadkosten met€ 73.000,-. De helft van de onderdelen zal 
nooit gebruikt worden. De bijbehorende voorraadkosten zijn daarmee ook niet meer 
beïnvloedbaar. De voorraadkosten van de onderdelen waarop wel verbruik plaatsvindt zijn 
nog wel beïnvloedbaar, omdat men op dat moment de keus heeft wel of niet bij te bestellen. 

De voorraad bewegende onderdelen is beïnvloedbaar maar slechts ten dele 

Zoals zojuist genoemd zijn alleen de voorraadkosten voor de onderdelen waarop vraag 
plaatsvindt nog beïnvloedbaar. De totale voorraadwaarde van deze bewegende voorraad 
bedraagt € 10,5 mln .. Het feit dat deze onderdelen gebruikt zijn geeft aan dat er inderdaad 
een reden is deze op voorraad te hebben. Van deze onderdelen zal altijd minimaal één stuk 
aanwezig moeten zijn. Alleen het overige deel is werkelijk beïnvloedbaar. De waarde van het 
beïnvloedbare 'overschot' bedraagt€ 4,5 mln .. Van de 2,5 mln. jaarlijkse voorraadkosten die 
de reeds aanwezige voorraad met zich meebrengt is met de beslissing 'wel of niet 
bijbestellen' slechts€ 0,5 mln. werkelijk beïnvloedbaar. 

3.4 Conclusie 
Uit de ruwe probleemanalyse in deze paragraaf blijkt dat het in het kader van vermijdbare 
lijnstilstand en te hoge voorraden inderdaad verantwoord is het onderzoek af te bakenen tot 
reserveonderdelen. Daarmee is het onderzoek beperkt tot de artikelen die het meeste risico 
vormen voor NedCar en bovendien 95% van de voorraadwaarde in het CW bepalen. 

Uit een steekproef bleek dat ongeveer 4% van het assortiment onderdelen tijdelijk buiten 
voorraad was eind januari 2003. Slechts 3% van de gebruikte onderdelen is niet vooraf 
geïdentificeerd als reserveonderdeel en om die reden niet op voorraad. De analyse van alle 
storingen in één week wees uit dat in 11 % van de storingen waarbij een onderdeel nodig 
was de monteur op voorraad nul stuitte. De lijnstilstand was in die gevallen gemiddeld 50 
minuten langer dan bij de gevallen waarbij het onderdeel wel voorradig was. Geprojecteerd 

10 Wanneer de investering wordt gespreid over de levensduur van de stellingen en kapitaalkosten 4% bedragen 
zijn de jaarlijkse uitgaven gemiddeld 0,23% van de voorraadwaarde voor stellingen en schoonmaakkosten 
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op een volledig jaar resulteert dit in naar schatting 140 uur extra stilstandtijd van een deel 
van de productielijn. In het uiterste geval zijn de totale kosten om dit in te halen € 7 mln. per 
jaar. 

Of er tevens sprake is van te veel voorraad is met een ruwe analyse moeilijk aantoonbaar. 
Wel zijn er een aantal indicatoren afgeleid die dit vermoeden ondersteunen. De gemiddelde 
omlooptijd van de voorraad is zeer lang met 31 maanden. Een analyse wees uit dat 48% van 
de artikelen al minimaal vier jaar geen vraag meer heeft gehad. Deze onderdelen kunnen 
echter weloverwogen in voorraad zijn genomen vanwege de hoge gevolgkosten bij 
afwezigheid. Uit een nadere analyse bleek dat van die stilstaande voorraad, van 22% zelfs 
meer dan één stuks aanwezig en dus weinig invloed heeft op de reductie van het risico op 
lijnstilstand. 

De vermijdbare lijnstilstand en te hoge voorraad zijn te reduceren door het verbeteren van de 
planning en besturing van de voorraad reserveonderdelen. De kosten voor het in voorraad 
houden van het complete assortiment bedragen momenteel € 2,5 mln. per jaar. Het 
simpelweg afdanken van alle dode voorraad (52%) lijkt aantrekkelijk en geeft 
boekhoudkundige besparing op de voorraadkosten van € 1,3 mln .. Een significante reductie 
in de uitgaven voor NedCar levert dit niet op. De voorraadkosten zijn wel beïnvloedbaar via 
de beslissingen die genomen worden bij initiële aanschaf en bijbestellen van onderdelen. Bij 
de initiële aanschaf wordt de komende jaren naar schatting voor€ 0,65 mln. per jaar aan 
onderdelen aangeschaft. Na de initiële aanschaf is alleen het gedeelte waarop vraag 
plaatsvindt nog beïnvloedbaar via de beslissing om wel of niet bij te bestellen. Indien als 
grens wordt gesteld dat van ieder onderdeel er minimaal één op voorraad gehouden moet 
worden is het beïnvloedbare deel van de voorraad beperkt tot€ 4,5 mln. (20% van totaal) . 
Het beïnvloedbare deel van de jaarlijkse voorraadkosten met de beslissing 'wel of niet 
bijbestellen' zijn daarmee€ 0,5 mln .. 

3.5 Initiële opdrachtformulering 
Uit de voorgaande ruwe probleemanalyse is niet onomstotelijk vast komen te staan dat een 
voorraadreductie voor reserveonderdelen mogelijk is. Wel is duidelijk dat vermijdbare 
lijnstilstand door afwezigheid van het juiste reserveonderdeel zeker niet verwaarloosd mag 
worden. Een goede planning en besturing van de voorraad reserveonderdelen is daarom 
onontbeerlijk. 

De hieruit opgestelde initiële opdrachtformulering luidt: 

De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: 

• Welke plannings- en besturingsactiviteiten voor reserveonderdelen zijn te onderscheiden? 

• Welke knelpunten kunnen worden geformuleerd? 

• Op welke verbeteringen zou verder onderzoek zich kunnen richten? 
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4 ANALYSE ONDERZOEKSRICHTING VOORRAADBEHEER 

In dit hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op de drie onderzoeksvragen die bij de initiële 
opdrachtformulering werden gesteld. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de definitieve 
opdrachtformulering. 

4.1 Overzicht plannings- en besturingsactiviteiten 

Welke plannings- en besturingsactiviteiten voor reserveonderdelen zijn te onderscheiden? 

Onder planning en besturing van reserveonderdelen wordt verstaan: alle activiteiten die 
gericht zijn op het aanleggen, op peil houden en afbouwen van de voorraad 
reserveonderdelen. De activiteiten die daarmee samenhangen zijn dusdanig divers dat eerst 
is gezocht naar een geschikte opdeling om vervolgens de knelpunten per deelaspect te 
bespreken. Uit de literatuur kwam het PBl-model van Bemelmans (1998) naar voren als een 
mogelijkheid om knelpunten op te delen, dit gaf echter niet het gewenste overzicht. Ook 
binnen de drie aspecten P, B en 1, waren de problemen nog zeer divers. Fortuin en Martin 
(1999) wijzen op het bestaan van de levenscyclus van reserveonderdelen. Met dit inzicht is 
voor NedCar bekeken of op basis daarvan verschillende plannings- en besturingsactiviteiten 
te onderscheiden zijn. Daartoe is de levenscyclus doorlopen vanaf het moment dat een 
nieuwe machine wordt aangeschaft, waarvoor mogelijk reserveonderdelen nodig zijn tot het 
moment dat de machine niet meer in gebruik is en de onderdelen uit de voorraad verwijderd 
kunnen worden. Dit heeft geleid tot het onderscheiden van 3 fasen: 

1. lnitiêle aanschaffase 

2. Normale fase 

3. Afdankfase 
De overgang van fase 1 naar 2 is het moment dat een onderdeel voor het eerst in de 
voorraad wordt opgenomen. De overgang van fase 2 naar 3 is het moment dat er geen vraag 
meer is naar het onderdeel. 

Fortuin en Martin (1999) en Dinesh Kumar et al. (2000) wijzen verder op het onderscheid 
tussen repareerbare en niet-repareerbare reserveonderdelen. Ook bij NedCar blijkt de aard 
van de planning en besturing van deze twee groepen zeer verschillend. In de initiële 
aanschaffase en afdankfase is het onderscheid niet van belang. In de normale fase zijn de 
verschillen dermate groot dat repareerbare en niet-repareerbare onderdelen afzonderlijk 
worden besproken. 

4.1.1 Initiële aanschaf fase 

Met name op het moment dat een nieuwe installatie wordt aangeschaft, maar ook in de jaren 
daarna, blijft de vraag spelen of bepaalde onderdelen moeten worden aangeschaft. De 
afnemer (afdelingen Onderhoud) speelt in deze fase een dominante rol. De stafafdelingen 
van de afdelingen Onderhoud identificeren de onderdelen die wellicht nodig zijn om in 
voorraad hebben. Op basis van het advies van leveranciers en de afdeling Production 
Engineering bepalen de afdelingen Onderhoud welke onderdelen en hoeveel in voorraad 
worden genomen. Daarbij bepalen zij tevens of het onderdeel geclassificeerd wordt als 
repareerbaar of niet-repareerbaar. Zoals Kumar Dinesh et al. (2000) ook aangeven is de 
afweging vooral gebaseerd op economische gronden. NedCar hanteert de begrippen Repair
artikel en Stock-artikel. Deze terminologie zal in dit rapport verder ook worden gebruikt. 

De afdeling Bevo ontvangt de lijst met gewenste onderdelen van Onderhoud. Zij zorgen voor 
het aanvragen van offertes bij één of meerdere leveranciers. Na terugkoppeling van prijs en 
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levertijd naar Onderhoud, wordt daarna overgegaan tot aanschaf. Tegelijkertijd maakt Bevo 
een nieuw artikel aan in SAP (nieuw NPG-nummer). Nadat het onderdeel ook fysiek in de 
voorraad is ontvangen eindigt de initiële aanschaffase en start de normale fase. 

4.1.2 Normale fase 

Bij de initiële aanschaf werd beslist over de classificatie stock- en repair-artikelen. Deze 
beslissing heeft gevolgen voor de wijze waarop de planning en besturing in de normale fase 
plaatsvindt. Beide groepen worden hierna om die reden afzonderlijk besproken. 

De fysieke inname, opslag en uitgifte is voor stock-artikelen en repair-artikelen gelijk. Wat 
betreft planning en besturing zijn er wel wezenlijke verschillen tussen de twee groepen. De 
voorraad niet-repareerbare stock-artikelen wordt aangevuld door nieuwe onderdelen te 
bestellen. Bij de repair-artikelen wordt er altijd eerst vanuit gegaan dat na uitgifte, de 
voorraad weer wordt aangevuld met een gerepareerd onderdeel. Daarnaast kunnen ook 
nieuwe onderdelen worden besteld, maar in eerste instantie wordt gestreefd naar hergebruik 
van het defecte onderdeel. Dit verschil is ook de aanleiding geweest om in 2000 het beheer 
van de voorraad repair-artikelen bij Onderhoud te leggen en niet meer bij Bevo. 

Niet-repareerbaar: Stock-artikelen 

Planning en besturing van de voorraad stock-artikelen is de verantwoordelijkheid van de 
afdeling Bevo. De gehanteerde voorraadstrategie is te typeren als (R,s,S) (Silver et al 1998). 
Iedere nacht (R = 1 dag) wordt in SAP automatisch van alle artikelen de voorraadpositie11 

met het ingestelde bestelniveau s vergeleken. Voor de artikelen met een voorraadpositie 
beneden s wordt, rekening houdend met een minimale bestelgrootte, een voorstel tot 
aankoop gegenereerd. Dit voorstel verschijnt automatisch bij één van de zes bevoorraders 
waaraan het artikel gekoppeld is, welke beslist over het omzetten van voorstellen in 
aankooporders. Op basis van historische vraaggegevens en eigen ervaring wordt, eventueel 
in samenspraak met afnemers, een afweging gemaakt. Het komt voor dat artikelen 
ongebruikt retour komen van de interne afnemers 12

. Daarom wordt soms nog enkele dagen 
gewacht met het plaatsen van een aankooporder. 

Wat betreft de planning wordt bij het beoordelen van de aankoopvoorstellen ook gekeken of 
het bestelniveau aangepast moet worden. Dit gebeurt naar eigen inzicht van de bevoorrader. 
Daarnaast komt het ook voor dat Onderhoud zelf aangeeft dat een bestelniveau aangepast 
moet worden. 

Openstaande aankooporders worden periodiek (wekelijks tot eens per twee weken) door 
dezelfde bevoorrader op voortgang bewaakt en zo nodig wordt actie ondernomen. 

Repareerbaar: Repair-artike/en 

De planning en besturing van repair-artikelen is de verantwoordelijkheid van de afdeling 
Onderhoud en is verdeeld over vier onderhoudsafdelingen behorend bij de vier PU's. Het 
Energy Center gebruikt geen onderdelen die in het systeem als repair-artikel geregistreerd 
staan en wordt hier derhalve buiten gehouden. 

Het beheer van de voorraad repair-artikelen laat zich beschrijven met de (R,S-1,S) 
voorraadstrategie (Silver et al 1998). Wekelijks (R = 1 week) ontvangt ieder van de vier 
onderhoudsafdelingen een overzicht met alle onderdelen die de voorgaande week uit de 
voorraad zijn afgenomen binnen de betreffende PU. Voor ieder onderdeel afzonderlijk wordt 

11 voorraadpositie = fysieke voorraad + in bestelling - backorders 
12 Uit analyse van alle over 2003 in SAP geregistreerde magazijnuitgift:es en -ontvangsten blijkt dat 5,9% van de 
interne leveringen retour is gekomen (17,6% in waarde), zie bijlage H.1 
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actie ondernomen. Het onderdeel kan worden gerepareerd en/of er wordt een nieuwe 
besteld, zodat de voorraad weer wordt aangevuld tot S. Reparatie kan zowel intern als 
extern plaatsvinden. Extern te repareren onderdelen biedt Onderhoud aan bij Bevo tezamen 
met een reparatieaanvraag. De coördinatie van externe reparatie ligt vervolgens in handen 
van Bevo. De beheersing is in de eerste plaats gedreven door de defecte onderdelen die 
worden ingeleverd door monteurs. Een controlemiddel om zich ervan te verzekeren dat op 
alle onderdelen actie is ondernomen is de weeklijst met magazijnuitgiftes. Om te vermijden 
dat onderdelen ook aan deze controle ontsnappen, ontvangt Onderhoud tevens een weeklijst 
met alle repair-artikelen waarvan helemaal geen voorraad meer aanwezig is. 

Vanwege de beperkingen van de planning en besturing op basis van slechts de weeklijsten 
van de afname en onderdelen met voorraad nul, is in 2002 begonnen met beheersing via 
werkorders. Werkorders zijn documenten die gebruikt worden om onderhoudsactiviteiten te 
beheersen. Voor iedere onderhoudsactiviteit (bijvoorbeeld 'reparatie machine x na crash') 
wordt een werkorder gemaakt met daarin de geplande startdatum en te realiseren 
activiteiten. Monteurs kunnen hierin aantekeningen maken en hun gewerkte uren en 
verbruikte materialen boeken. Het idee achter de voorraadbeheersing van repair-artikelen 
met werkorders is dat voor ieder gebruikt onderdeel, automatisch een werkorder wordt 
aangemaakt. Deze werkorders vormen een melding dat actie moet worden ondernomen op 
bepaalde onderdelen. Bovendien kan via de werkorder informatie over de voortgang, 
oorzaak en aard van het defect worden vastgelegd. Deze werkwijze met de zogenaamde 
EM04-werkorder wordt nog zeer beperkt gebruikt. 

4.1.3 Afdankfase 

Wanneer bekend is dat bepaalde machines aan het einde van hun levenscyclus komen, 
heeft dit ook gevolgen voor de reserveonderdelen. Het afbouwen van de voorraad door deze 
niet meer aan te vullen na verbruik, valt onder de beheersing in de normale fase zoals in de 
voorgaande paragraaf is besproken. Aangezien men tot het einde toe reserveonderdelen 
nodig heeft, zal er altijd een deel overbodige reserveonderdelen in het CW overblijven. Met 
afdanken (binnen NedCar 'verschrotten' genaamd) wordt bedoeld: het volledig uit de 
voorraad verwijderen van een reserveonderdeel. Deze worden eventueel meegeleverd met 
de af te voeren machine, verkocht, als oud ijzer afgevoerd of gedoneerd aan 
onderwijsinstellingen. Planning en besturing in deze fase bestaat dus uit het achterhalen van 
de onderdelen die in aanmerking komen voor afdanken, deze vervolgens fysiek te 
verwijderen en tevens in SAP als afgedankt aanmerken. 

4.2 Knelpunten 

Welke knelpunten kunnen worden geformuleerd? 

De knelpunten die in deze paragraaf aan de orde komen zijn het resultaat van interviews 13 

met diverse betrokkenen, observaties, onderzoek in SAP en bestudering van documenten. In 
figuur 4.1 zijn in een visgraatdiagram (lshikawa 1990) alle gevonden knelpunten en oorzaken 
weergegeven. Bij ieder knelpunt is hierbij aangegeven door hoeveel van de 26 respondenten 
het werd genoemd. 

13 Zie bijlage S. Totaal is bij 26 personen een open interview afgenomen. Dit betrof 20 medewerkers verdeeld 
over de vier afdelingen Onderhoud van de PU's, het hoofd van Onderhoud Energy Center en 5 medewerkers van 
CW. Er is getracht om binnen ieder van de vier afdelingen Onderhoud van alle functies die betrokken zijn bij de 
planning en besturing van reserveonderdelen, minimaal één medewerker te interviewen. 
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4.3 Validatie knelpunten 
In de vorige paragraaf zijn diverse knelpunten samengevat in een visgraatdiagram, inclusief 
het aantal respondenten dat de knelpunten ter sprake bracht (figuur 4.1 ). In bijlage S is een 
gespecificeerd overzicht te vinden van welke respondenten de knelpunten noemden. In deze 
paragraaf zal nu worden bekeken of de knelpunten kunnen worden gevalideerd. 

4.3.1 Initiële aanschaf fase 

In knelpunt 1.1 is aangegeven dat er twijfels bestaan over de correctheid van de beslissing 
welke onderdelen in voorraad te nemen en hoeveel. Zoals al besproken in §3.2.3 blijkt 48% 
van de onderdelen in het CW al minimaal vier jaar geen verbruik gehad te hebben. Dit doet 
vermoeden dat de zojuist genoemde beslissing inderdaad te snel neigt naar het in voorraad 
nemen van later overbodig blijkende onderdelen. 

Knelpunt 1. 2 wijst op het ontbreken van een gestructureerde aanpak wat betreft het 
standaardiseren van reserveonderdelen. Een bevoorrader heeft onlangs het assortiment 
naderingsschakelaars kritisch bekeken. De conclusie was dat het assortiment van 300 stuks 
teruggebracht kunnen worden tot circa 30 stuks welke ook aan alle eisen voldoen. Vanwege 
de technische kennis die benodigd is om voor een onderdeel te bepalen of het mogelijk 
uitwisselbaar is met een ander, is verdere analyse achterwege gelaten. 

Knelpunt 1.3, onvolledige identificatie van alle reserveonderdelen, is tevens besproken in 
§3.2.2. Circa 3% van de gebruikte onderdelen is niet vooraf gespecificeerd en voorzien van 
een NPG-nr. In de storingsrapportages die van één week zijn onderzocht (bijlage D) is echter 
geen voorbeeld gevonden dat dit ook werkelijk lijnstilstand heeft veroorzaakt. 

Knelpunt 1. 4, dat reserveonderdelen te laat beschikbaar zouden zijn, is duidelijk te 
onderbouwen met de figuur in bijlage G. Daaruit blijkt dat tussen de beslissing dat een 
onderdeel wordt aangeschaft en ontvangst in de voorraad gemiddeld 4 maanden verstrijken. 
Uit bijlage G is duidelijk op te maken dat pas in april/mei 2004 een einde begint te komen 
aan de ontvangst van grote hoeveelheden nieuwe reserveonderdelen in de voorraad. De 
productie van de auto's op de machines, waarvoor deze reserveonderdelen bestemd zijn, 
ging al in januari 2004 van start. Dit ondersteunt de bewering van 16 respondenten dat 
gedurende deze eerste maanden storingen niet altijd direct konden worden opgelost, omdat 
het benodigde reserveonderdeel er nog niet was. 

4.3.2 Normale fase stock-artikelen 

Het eerstgenoemde knelpunt 2a. 1 binnen de planning en besturing van de stock-artikelen in 
de normale fase is de twijfel over de juiste instelling van bestelniveaus. Of er werkelijk sprake 
is van een probleem, is alleen na te gaan door een rekenmodel te maken van het 
voorraadbeheer. Daaruit is vervolgens voor ieder artikel het optimale bestelniveau te 
bepalen. Dit zou dan vergeleken kunnen worden met het werkelijk ingestelde bestelniveau. 
Hier wordt echter volstaan met de conclusie dat de wijze waarop de instelling in de praktijk 
gebeurt, niet gegarandeerd leidt tot optimale bestelniveaus. In bijlage H4 is een overzicht 
van de ingestelde bestelniveaus gegeven. 

Het volgende knelpunt is 2a. 2, het ontbreken van een vervangend artikel als het extern niet 
meer verkrijgbaar is. Dit probleem is onderzocht door een analyse uit te voeren op alle 3967 
onderdelen die per juni 2004 in SAP aangemerkt stonden als niet meer verkrijgbaar. Daarop 
is gesteld dat indien er verbruik heeft plaats gevonden tussen januari 2003 en mei 2004, het 
artikel nog nodig is. Voor 313 van de 3967 was dit het geval. Slechts voor 34 artikelen 
daarvan werd in SAP verwezen naar een vervangend artikel. Dit geeft aan dat dit probleem 
werkelijk aanwezig is. 
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Knelpunt 2a.3 wijst op het lang buiten voorraad zijn van onderdelen. Zoals ook al is 
aangegeven als één van de oorzaken, ontbreekt het momenteel aan de mogelijkheid om een 
overzicht van gerealiseerde levertijden 14 te genereren. Om diezelfde reden en wegens 
tijdgebrek van degene die deze informatie zou kunnen verstrekken, ontbreekt ook hier een 
analyse van deze levertijden. Hier wordt daarom verder volstaan met de constatering dat er 
klachten zijn over onbetrouwbare levertijden en dat inderdaad de middelen ontbreken om 
leveranciers structureel op te evalueren. 

Knelpunt 2a.4 betreft het probleem dat onderdelen ongebruikt retour worden aangeboden bij 
het CW, terwijl op hetzelfde moment de bestelling voor een nieuwe al is geplaatst bij de 
leverancier. Dit zorgt ervoor dat er meer voorraad ontstaat dan is gepland op basis van de 
ingestelde bestelniveaus. In bijlage J is een analyse gemaakt waarin van alle stock-artikelen 
het ingestelde bestelniveau is vergeleken met de werkelijk aanwezige voorraad. Het bleek 
dat van 1 op de 4 artikelen (9200) meer voorraad was, dan is gepland op basis van het 
bestelniveau en minimale bestelgrootte. De waarde van het overschot bedraagt€ 1.998.834. 
Dit geeft aan dat er zeer zeker sprake is van het genoemd probleem. 

4.3.3 Normale fase repair-artikelen 

Het eerstgenoemde knelpunt bij de planning en besturing van repair-artikelen in de normale 
fase is 2b.1. Defecte onderdelen worden niet altijd direct ingeleverd. In bijlage K is een 
analyse gemaakt van de gerealiseerde doorlooptijden voor het weer terug in de voorraad 
plaatsen van repair-artikelen. In bijlage K.2 is gekeken naar de onderdelen die extern 
gerepareerd werden in 2003. Uit bijlage K.2.1 blijkt dat er gemiddeld 13 dagen verstrijken 
tussen het moment dat een onderdeel uit de voorraad wordt gehaald en voor het 
uitgewisselde defecte onderdeel een reparatieaanvraag is gemaakt. 63% Van de onderdelen 
wordt binnen een week verwerkt, maar daarnaast zijn er diverse uitschieters. Voor 20% van 
de onderdelen duurt het zelfs langer dan 2 weken. Tussen de PU's zijn aanmerkelijke 
verschillen meetbaar. Het gemiddelde varieert namelijk van 9,4 dagen voor de PU FAS tot 
18,5 voor de PU Paint. 

Knelpunt 2b.2 betreft de onduidelijkheid bij de vervolgbeslissing . Uit eigen ervaring met SAP 
is gebleken dat de genoemde informatie over eerdere reparaties en aankopen inderdaad 
zeer lastig te vinden is. De omschrijving van het defect in reparatieorders is beperkt tot 
enkele woorden. De aanleiding van het defect is niet meer terug te vinden, omdat de 
reparatieorder niet gekoppeld is aan de storingsrapportage. 

Knelpunt 2b. 3 wijst op onbetrouwbare en lange doorlooptijden wanneer een onderdeel intern 
gerepareerd moet worden alvorens het terug in voorraad is. In bijlage K.1 is hiervan een 
analyse gegeven. Gemiddeld is een onderdeel 24 dagen buiten de voorraad. Dit kan gezien 
de beperkte beschikbaarheid van monteurs en/of materialen een reële waarde zijn. 
Zorgwekkend zijn echter de uitschieters van onderdelen die zeer lang in het interne 
reparatieproces verkeren. 10% Van de onderdelen is namelijk langer dan 60 dagen buiten de 
voorraad. Van de gevallen waarin dit is voorgekomen is getracht de reden te achterhalen. 
Daaruit is gebleken dat de onderdelen simpelweg over het hoofd gezien zijn. Het resultaat is 
dat de productie stil kan komen te staan wanneer dit onderdeel nodig is. 

Knelpunt 2b.4 betreft een mogelijk doorlooptijdprobleem in geval van externe reparatie. 
Bijlage K.2 toont met een steekproef van 124 externe reparaties in 2003 aan dat het 
onderdeel in dit geval gemiddeld 57 dagen buiten de voorraad verkeert15

. De werkwijze van 

14 levertijd hier gedefinieerd als verstreken aantal kalenderdagen tussen plaatsen van de aankooporder en 
ontvangst van de goederen 
15 124 is een willekeurige steekproef uit het totaal van 367 externe reparaties in 2003. Aangezien het achterhalen 
van deze gegevens zeer tijdrovend is (15 uur voor 124 reparaties), omdat verschillende gegevensbronnen met 
elkaar moeten worden vergeleken, is de steekproef hiertoe beperkt gebleven. 
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Bevo is sindsdien onveranderd gebleven, dus deze uitkomst is representatief voor de nabije 
toekomst. Ook hier geldt dat een klein deel er zelfs zeer lang over doet. 19% van de 
onderdelen is langer dan 80 dagen onderweg. 5% blijft zelfs langer dan vier maanden 
onderweg en lijkt vergeten te zijn. Dit vormt een onnodig risico op lijnstilstand, wanneer al die 
tijd niets van dat onderdeel in voorraad ligt. Aan de andere kant zorgen de lange 
doorlooptijden voor een overreactie dat uit voorzorg extra voorraad wordt aangelegd. 

Knelpunt 2b.5, het niet bedrijfsklaar zijn van een onderdeel in de voorraad, werd door 
meerdere personen genoemd in de interviews. Met 'niet bedrijfsklaar' gaven de 
respondenten als voorbeelden: het onderdeel is niet goed gerepareerd en een 
besturingskaart die nog niet was geladen met de juiste software. Eigen onderzoek in de 
storingsrapportages heeft dit bevestigd. In de eerste 4 maanden van 2004 is er in de PU's 
Press en Body drie maal melding gemaakt van dit probleem 16

. In ieder van deze gevallen 
werd door monteurs in de storingsrapportage gemeld dat de lijnstilstand daardoor onnodig 
lang duurde (hoeveel werd niet vermeld). 

Knelpunt 2b.6 betreft de onduidelijkheid over de status van onderdelen in reparatie. 
Enerzijds werd het door de respondenten als storend ervaren dat men afhankelijk is van die 
ene persoon die de hoogte is van de status om te weten wat er nog met het onderhanden 
werk moet gebeuren. Anderzijds werd statusinformatie op het moment dat men het 
onderdeel nodig had bij een storing door enkele respondenten als niet relevant genoemd. 
Het is onderdeel is dan toch defect, was hun argument. Toch werden in de 
storingsrapportages voorbeelden gevonden van extra lijnstilstand doordat een onderdeel niet 
op voorraad was en ook niet snel gevonden werd tussen de onderhanden reparaties 17

. 

Knelpunt 2b. 7, het beperkt of verkeerd gebruiken van de EM04-order, is gevalideerd door na 
te gaan welke activiteiten in SAP hebben plaatsgevonden. Alle handelingen van gebruikers 
worden namelijk automatisch geregistreerd SAP. Door zelf te experimenteren met de 
mogelijkheden, is nagegaan wat de mogelijkheden van de huidige ondersteuning zijn in het 
SAP-systeem. Bovendien is van een belangrijke aanname die werd gedaan bij het ontwerp 
van het EM04-proces, aangetoond dat deze onjuist was. Er was aangenomen dat 
onderdelen alleen via werkorders worden besteld en nooit via SAP@WEB. Op bestellingen 
via SAP@WEB vindt geen opvolging in het EM04-proces plaats. De PU Paint bestelt echter 
nog steeds 83% van de repair-artikelen via SAP@WEB (zie bijlage L). 

4.3.4 Afdankfase 

Wat betreft de knelpunten genoemd bij de afdankfase, is geen diepgaande analyse verricht 
naar de ordegrootte van de knelpunten. Als oorzaken van de twee genoemde knelpunten is 
onder andere genoemd het ontbreken van de hulpmiddelen in SAP om te achterhalen welke 
onderdelen zijn af te danken. Door het ontbreken van die hulpmiddelen was het ook niet 
mogelijk een goede inschatting te maken van de ordegrootte van knelpunt 3. 2 en is geen 
diepgaande analyse uitgevoerd. Van knelpunt 3. 1 zijn in de storingsrapportages geen 
voorbeelden gevonden die het bestaan van dit probleem bevestigen. 

16 Zie notifications: 10052337, 10054743 en 10049663 
17 Zie notifications: 10054143, 10052985, 10052631 en 10054756. Steekproefgrootte onbekend; dit zijn slechts 
enkele voorbeelden die tijdens het project naar voren kwamen. 
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4.4 Verbetermogelijkheden 

Op welke verbeteringen zou verder onderzoek zich kunnen richten? 

De nog algemene omschrijving 'planning en besturing van de voorraad reserveonderdelen' is 
inmiddels vertaald naar activiteiten in vier deelgebieden. De knelpunten zijn bepaald en 
gevalideerd. Daarop zullen nu mogelijkheden voor verbetering worden aangedragen. 

4. 4.1 Initiële aanschaffase 

Verbetermogelijkheden bij de initiële aanschaf van reserveonderdelen liggen enerzijds op het 
stroomlijnen van het gehele proces van identificatie van benodigde reserveonderdelen tot 
eerste ontvangst van reserveonderdelen in de voorraad. Anderzijds is de beslissing zelf voor 
verbetering vatbaar. 

Het stroomlijnen van het gehele proces moet de doorlooptijd verkorten en voorkomen dat 
reserveonderdelen nog niet aanwezig zijn, terwijl machines al in gebruik zijn. Dit project is 
inmiddels al opgepakt door consultancy bureau Celerant en wordt om die reden verder 
buiten beschouwing gelaten. 

De verbetermogelijkheid die nog overblijft is het ontwerpen van een methode die leidt tot een 
gestructureerde identificatie en vooral gefundeerde beslissing om reserveonderdelen wel/ 
niet in voorraad te nemen en in welke hoeveelheid (knelpunten 1.1 en 1.3). De aanpak van 
knelpunt 1.2, standaardisatie, kan hierin tevens worden meegenomen. 

Zoals ook al is besproken in §3.3 is de jaarlijkse investering in nieuwe reserveonderdelen 
circa € 650.000,-. Ongeveer de helft wordt nooit meer verbruikt, hetgeen leidt tot een niet 
meer beïnvloedbaar deel voorraadkosten van€ 37.000,- per jaar (zie §3.3). 

In §3.2.2 is al gezegd dat slechts 3% van de gebruikte onderdelen, niet vooraf gecodificeerd 
is. De respondenten gaven te kennen dat dit al zeer laag is en geen behoefte te hebben aan 
methodes voor het vollediger identificeren van reserveonderdelen. 

4. 4.2 Normale fase stock-artikelen 

Een mogelijke verbetering voor de planning en besturing van stock-artikelen in de normale 
fase is het bepalen van de manier waarop Bevo met de minimale inspanningen zo optimaal 
mogelijke de bestelniveaus voor reserveonderdelen kan bepalen. Deze verbetering heeft 
echter pas nut als knelpunt 2a.3 en 2a.4 worden aangepakt. Eerst dient ervoor gezorgd te 
worden dat het aanvullen van de voorraad voldoende wordt beheerst. Het beschikken over 
betrouwbare leverdata is een basisvoorwaarde om optimale bestelniveaus te kunnen 
bepalen. Daarnaast zijn de gevolgen van retourleveringen van afnemers, terwijl een nieuwe 
bestelling al onderweg is, dermate groot dat de effecten van het veranderen van 
bestelniveaus in het niet vallen. 

Ter indicatie van de mogelijke kostenbesparing die met de bovenstaande verbeteringen 
haalbaar is, is gekeken naar het beïnvloedbare deel van de voorraad stock-artikelen. Onder 
beïnvloedbaar wordt verstaan: er vindt verbruik op het onderdeel plaats en er bevindt zich 
nog minimaal één stuks in de voorraad. Uit bijlage H.3 blijkt dat de beïnvloedbare voorraad 
stock-artikelen€ 3,0 mln. bedraagt, hetgeen leidt tot jaarlijks€ 341 .000,- aan voorraadkosten 
(zie bijlage F). Zoals genoemd bij knelpunt 2a.4, is €2,0 mln. van de €3,0 mln. beïnvloedbare 
voorraad veroorzaakt door het probleem met retourleveringen. Het anticiperen op 
retourleveringen bij het aanvullen van de voorraad is dus van groter belang dan de instelling 
van het bestelniveau. 
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Vanuit het oogpunt van reductie van lijnstilstand is moeilijk te zeggen welke invloed de 
bovengenoemde verbeteringen mogelijk hebben. Het is lastig te achterhalen welk deel van 
de naar schatting 140 uur vermijdbare lijnstilstand per jaar veroorzaakt wordt door stock
artikelen die niet tijdig zijn aangevuld. Een onderzoek daarnaar is nog tijdrovender dan 
hetgeen is beschreven in bijlage D, aangezien ook per ontbrekend onderdeel moet worden 
uitgezocht of het een stock-artikel betreft. Een indicatie van het belang van stock-artikelen 
voor het oplossen van storingen is het gegeven dat 95,2% van de gebruikte onderdelen uit 
de voorraad een stock-artikel is (uit bijlage H.1 en 1.1). Aan de andere kant bleek uit de 
steekproef in bijlage E dat op het meetmoment een groter percentage van de stock-artikelen 
op voorraad was dan van de repair-artikelen, namelijk 97,3% tegenover 94,3%. 

Een min of meer losstaande mogelijke verbetering is de aanpak van knelpunt 2a.2, het 
opvolgen van niet meer leverbare artikelen. Nu het bestaan en de ernst van dit probleem bij 
duidelijk is bij het management van CW, schenken zij hier inmiddels meer aandacht aan. 

4.4.3 Normale fase repair-artikelen 

De planning en besturing van repair-artikelen bevat vele knelpunten, zoals in figuur 4.1 te 
zien is. Mogelijke verbeterpunten betreffen ten eerste de coördinatie van alle stappen die 
plaats vinden tussen het bestellen van een repair-artikel bij het CW en wederopname van 
een gerepareerd repair-artikel om de voorraad weer aan te vullen. Het tweede verbeterpunt 
betreft de centrale stap in het zojuist genoemde proces, namelijk de beslissing tussen 
intern/extern repareren en/of een nieuw onderdeel bestellen. Ook hier geldt dat het 
optimaliseren van deze centrale (vervolg)beslissing pas nut heeft als het proces eerst 
voldoende beheerst is. Met beheerst wordt bedoeld: men heeft overzicht op het 
onderhanden werk en houdt controle op tijdige en juiste uitvoering van de benodigde 
processtappen. Dat het huidige proces onvoldoende beheerst is blijkt uit de besproken 
knelpunten. De oorzaken zijn op te delen in informatie- en organisatieproblemen. Enerzijds 
ondersteunt het huidige informatiesysteem de beheersing onvoldoende en anderzijds 
ontbreekt in dit complexe proces een duidelijke toewijzing van functies, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Een goed verbeterproject zou daarom aandacht 
moeten besteden aan zowel de informatie- als de besturingsaspecten. 

In 2002 werd al een verbeterproject gestart met als doel een betere beheersing van dit 
proces. De focus lag daarbij op de ondersteuning in SAP. Het project is echter voortijdig 
afgerond en heeft nooit de beoogde beheersing bereikt (knelpunt 2b. 7). Om die reden is het 
voor de hand liggend dat een verbeterproject zich eerst richt op de beheersing van het 
proces en vervolgens pas inhoudelijk op de optimalisatie van de te nemen beslissing op 
defecte onderdelen. 

Wat betreft mogelijke besparingen heeft het beïnvloedbare deel van de voorraad (alle 
artikelen waar vraag naar is en meer dan één stuk op voorraad ligt) een waarde van € 1,5 
mln. . De beïnvloedbare jaarlijkse voorraadkosten van repair-artikelen zijn daarmee: € 
163.000,-. 

Voor de invloed op vermijdbare lijnstilstand geldt hetzelfde als bij de stock-artikelen: dit 13 
moeilijk kwantificeerbaar. Enige aangrijpingspunten zijn het feit dat slechts 4,8% van de 
magazijnuitgiftes een repair-artikel betreft (bijlagen H.1 en 1.1) en dat van de bewegende 
repair-artikelen 94,3% voorradig is, tegenover 97,3% van de stock-artikelen (bijlagen E.1 en 
E.2). Meerdere monteurs, rayonleiders en stafleden van Onderhoud gaven overigens aan 
dat volgens hun inzicht repair-artikelen bij misgrijpen meer lijnstilstand veroorzaken dan 
stock-artikelen, omdat deze duurdere onderdelen minder gauw door leveranciers op 
voorraad worden gehouden. 
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4. 4. 4 Afdankfase 

De problemen genoemd bij de afdankfase staan momenteel erg in de belangstelling binnen 
het CW vanwege het toenemend ruimtegebrek. Een grote brand die op 9-9-2004 woedde in 
een opslagloods heeft echter een groot deel van het huidige probleem opgelost. Met de 
brand zijn in totaal 2680 verschillende reserveonderdelen uit de groep waarop al jaren geen 
verbruik heeft plaatsgevonden, verloren gegaan. De totale waarde bedroeg €3,8 mln .. Toch 
blijft nog€ 6,8 aan onderdelen over waarop al minimaal vier jaar geen verbruik is geweest en 
welke mogelijk in aanmerking komen afgedankt te worden. 

Naar aanleiding van de bovengenoemde brand is er inmiddels een tool ontwikkeld om in 
SAP na te gaan welke onderdelen nog gekoppeld zijn aan in gebruik zijnde machines. Het 
blijft echter een belangrijk punt dat deze onderdeel-machine relaties in de toekomst compleet 
en actueel moeten worden gehouden. Verbetermogelijkheden zullen daarom vooral gericht 
moeten zijn op het voorkomen van onduidelijkheid over af te danken onderdelen in de 
toekomst. 

Om een inschatting te geven van de mogelijke kostenbesparing door het afdanken van 
onderdelen zal worden uitgegaan van de huidige€ 6,8 mln. resterende stilstaande voorraad. 
Het is onbekend welk deel daarvan in aanmerking komt voor afdanking, daarom is € 6,8 mln. 
een absolute bovengrens. Hoewel de voorraadkosten gesteld zijn op 11,2% per jaar, zou de 
invloed van het afdanken weinig invloed hebben op de uitgaven voor NedCar. Zoals in §3.3 
al werd beargumenteerd betekent dit hooguit een besparing van€ 25.000,- op de uitgaven 
voor eventuele uitbreiding van de opslagruimte. 

4.5 Definitieve opdrachtformulering 
De in dit hoofdstuk behandelde knelpunten en verbetermogelijkheden die daarop volgden 
zijn voorgelegd aan een groep van tien sleutelfunctionarissen (zie bijlage T) binnen de 
planning en besturing van reserveonderdelen en het hoofd van de afdeling Central 
Maintenance. Gezamenlijk werd unaniem gekozen voor verbetering van de beheersing van 
repair-artikelen. Hoewel slechts 5% van de magazijnuitgiften een repair-artikel is, waren de 
betrokkenen van mening dat vooral deze groep onderdelen een groot risico vormt wat betreft 
lijnstilstand. Het feit dat deze onderdelen met 15% van het assortiment 56% van de totale 
voorraadwaarde bepalen, gaf bovendien de doorslag. 

Zoals ook is aangegeven in §4.4.3, heeft het bereiken van een beheerst proces een hogere 
prioriteit dan optimalisatie van de beslissing over intern/extern repareren en/of nieuwe 
onderdelen bestellen. De oorzaken die een beheerst proces in de weg staan zijn alle te 
classificeren als informatie- dan wel besturingsproblemen. 

In samenspraak met de eerste docentbegeleider, bedrijfsbegeleider en hoofd Central 
Maintenance is de definitieve opdracht als volgt geformuleerd: 

Het doel van deze opdracht is het komen tot een efficiëntere en effectievere beheersing van 
repair-artikelen. Met een effectievere beheersing wordt bedoeld traceerbaarheid van 
onderdelen en verkorting van de doorlooptijd tussen het uit de voorraad halen van een 
repair-artikelen en weer aanvullen van deze voorraad. Met efficiënter wordt bedoeld dat het 
repareren of vervangen van onderdelen tegen minimale inspanningen en kosten plaatsvindt. 
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5 HUIDIGE BEHEERSING REPAIR-ARTIKELEN 

De definitieve opdrachtformulering omvat een herontwerp van de beheersing van repair
artikelen. Nadrukkelijk wordt gewezen op het feit dat het een herontwerp betreft, een 
aanpassing van de huidige inrichting. Dit hoofdstuk tracht inzicht te geven in de beheersing 
van repair-artikelen, zoals die in de huidige situatie is ingericht. Als leidraad is het PBl-model 
van Bemelmans (1998) gebruikt, hetgeen gebaseerd is op een systeemgeoriënteerde 
invalshoek van Blumenthal (1984). Blumenthal deelt de organisatie op in drie deelsystemen 
(zie ook figuur 5.1), te weten: 

• Primaire transformatiesysteem, ofwel Primair Proces 

• Besturingssysteem dat het proces aanstuurt 

• Informatiesysteem dat voorziet in de informatiebehoeften 

Input 

Besturings
systeem 

Acties 

Omgeving 

Informatie
systeem 

Primair Proces 

Externe 
waarnemingen 

Interne 
waarnemingen 

Output 

Rguur S.1 model van de organisatie volgens Blumenthal (1984) 

Volgens Bemelmans (1998) omvat het primair proces alle primaire activiteiten van een 
organisatie. De besturing betreft het organisatieontwerp inclusief de 
besluitvormingsstructuur. Het informatiesysteem omvat het geheel aan methoden, faciliteiten 
en activiteiten, waarmee een organisatie in haar informatiebehoeften tracht te voorzien. 

Voor de besturing maakt Blumenthal (1984) onderscheid tussen beheer, bestuur en beleid. 
Dit staat in rechtstreeks verband met besturing op operationeel, tactisch en strategisch 
niveau. Strategische beslissingen hebben doorgaans invloed op lange termijn. Tactische 
beslissingen hebben betrekking op de keuze welke middelen men wanneer moet inzetten 
voor het realiseren van een bepaalde strategie. Operationele beslissingen hebben betrekking 
op het daadwerkelijk uitvoeren van de gekozen strategie en tactiek en vormt daarmee de 
directe aansturing van het primaire proces. 

De grondgedachte van het PBl-model is dat niet elke vorm van besturing past bij elke 
structuur van het te besturen proces. De besturing zal afgestemd moeten worden op het 
primair proces. Iets soortgelijks geldt voor de informatievoorziening die afhankelijk is van 
zowel het primair proces als de besturing. Om die reden zullen deze drie aspecten, het 
primaire proces (P), de besturing (B) en daarna de gebruikte informatievoorziening (1), in die 
volgorde worden besproken. 

5.1 Primair proces 
Allereerst dient het proces (lees: primair proces) van de beheersing van repair-artikelen te 
worden afgebakend. Vanzelfsprekend behoren daartoe de activiteiten die direct gericht zijn 
op het weer aanvullen van een uit de voorraad afgenomen onderdeel. Daarmee wordt 
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bedoeld: het repareren van defecte onderdelen, aankopen van vervangende nieuwe 
onderdelen en het ontvangen in de voorraad. Een punt van discussie is de vraag of de 
stappen die daar aan vooraf gaan, ook tot dit proces gerekend moeten worden. Informatie 
over beschikbaarheid van repair-artikelen en de acceptatie van een interne bestelling zijn 
essentieel. De daarop volgende reparatie geeft inzicht in een mogelijk defect en tevens is het 
snel beschikbaar stellen van het defecte onderdeel voor reparatie van belang voor het snel 
weer aanvullen van de voorraad. Om die redenen is het proces afgebakend vanaf het 
moment dat een monteur de vraag naar een reserveonderdeel van het type repair-artikel 
signaleert. Het proces eindigt bij het weer ophogen van de voorraad in SAP en plaatsen van 
het repair-artikel in het schap. 

Van het genoemde proces zal in deze paragraaf eerst een beschrijving volgen met daarna 
enige kengetallen. 

5.1.1 Procesbeschrijving 

Gedetailleerde procesbeschrijvingen zijn te vinden in bijlagen M.1 en M.2. De activiteiten 
daaruit zijn samengevat in de deelstappen A Urn J zoals weergegeven in de onderstaande 
figuur 5.2. 

Interne bestelling 

Uitwisseling 
O 

nzameling defecte 
onderdeel in machine onderdelen 

Niet defect 

1 

_______ Algekeurdbijcontrole _ ~ 
1 
1 

f}------, 

'-----1 Interne reparatie 
_______ 1 

1 
1 
1 
1 

________ J 

Ja 

'--------! Nieuwe aankoop ------------~ 

LEGENDA 

goed onderdeel .. 
defect onderdeel 

--♦ 
informatiestroom 

-----------♦ 

<$> 
j actie 1 

Figuur 5.2 overzicht primair proces stroom repair-artike/en 

Het proces begint op het moment dat een monteur signaleert dat hij een reserveonderdeel 
nodig heeft. Op dat moment kijkt hij of het CW het onderdeel kan leveren en plaatst een 
interne bestelling (A). Het bestelde onderdeel wordt uit het magazijn van het CW gehaald en 
uitgeleverd op één van de afleverlocaties binnen de onderhoudsafdeling (8). De monteur 
wisselt het goede onderdeel uit met het defecte exemplaar in de machine (C). Omdat het 
onderdeel van het type repair-artikel is, levert de monteur het uitgewisselde (al dan niet) 
defecte onderdeel af in de werkplaats van de onderhoudsafdeling binnen zijn PU (D). 
Dagelijks wordt bekeken welke acties worden ondernomen op de ingeleverde onderdelen 
(E)18

. Niet defecte onderdelen kunnen zonder reparatie terug naar het CW. Defecte 
onderdelen kan men besluiten intern, extern of niet meer te repareren. De interne reparatie 
van een onderdeel (F) wordt uitgevoerd door dezelfde monteurs die ook in de productielijn 
werken. Onderhoud bepaalt zelf de goedkeuring na reparatie en biedt het daarna ter 
ontvangst aan bij het CW (J). Voor een externe reparatie (G) wordt het onderdeel eerst naar 
het CW gebracht. Van daaruit wordt het door de externe reparateur opgehaald of anders 

18 Bij de bespreking van de besturing in §5.2 wordt besproken doorwiedit gebeurt 
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naar de afdeling Expeditie gebracht welke zorgdraagt voor de verzending naar een externe 
reparateur. Tenzij bij de externe reparateur alsnog wordt besloten het onderdeel af te 
danken, wordt het gerepareerde onderdeel weer ontvangen in het CW. Indien zo 
aangegeven, wordt het extern gerepareerde onderdeel eerst ter keuring naar Onderhoud 
gezonden, voordat het in de voorraad wordt opgenomen (J). Onderdelen die men besluit niet 
te repareren worden verschroot (H). Daarbij wordt bewust de beslissing gemaakt of ter 
vervanging een nieuw onderdeel wordt besteld (1). Nieuwe onderdelen worden rechtstreeks 
ontvangen in het CW (J). 

5.1.2 Kengetallen 

Het doel van deze paragraaf is de lezer ten eerste een idee te geven van de orde van 
grootte van de aantallen repair-artikelen waarop het zojuist besproken proces betrekking 
heeft. Vier afdelingen Onderhoud putten uit dezelfde voorraad repair-artikelen in het CW. Dit 
kan tot belangenconflicten leiden. Daarom is tevens inzichtelijk gemaakt welk deel van het 
assortiment uniek aan één afdeling is toe te wijzen en welk deel wordt gedeeld door één of 
meerdere afdelingen. Ten tweede wordt een analyse getoond van de opbouw van de 
voorraad. Deze dient om aan te geven dat repair-artikelen een relatief hoge waarde hebben 
en een laag verbruik kennen. Ten derde zal inzicht worden verschaft in gemeten 
doorlooptijden voor het zojuist beschreven primair proces. Lange doorlooptijden werden 
namelijk genoemd als knelpunt in §4.2 en §4.3 en zijn van directe invloed op de te hoge 
voorraad en vermijdbare lijnstilstand. 

Goederenstromen 

Een totaalbeeld van de goederenstroom repair-artikelen over geheel 2003 is weergegeven in 
figuur 5.3 (zie ook bijlage 1.1). De pijlen geven de waarde van de onderdeelstroom weer, met 
tussen haakjes het aantal orderregels, dus aantal uitgiftes. Het onderscheid tussen intern 
gerepareerd en direct retour aan het CW is niet gemaakt, wegens het ontbreken van de 
gegevens. 

In totaal werden 2137 orderregels voor een interne uitgifte gevonden welke samen een 
waarde van €3.772.870,- vertegenwoordigden. Uit de figuur kan geconcludeerd worden dat 
slechts een heel klein deel (2,6%) direct verschroot wordt. Verder wordt het grootste deel 
(69%) van de uitwisselde onderdelen, na het repareren van eventuele defecten door 
Onderhoud zelf, retour naar de voorraad in het CW. 

Voonaad verhogen 

(48 or) 
€70 
(2%) 

€ 682 (703 or) 
€ 3.772 (2137 or) 

____ ( __ rn_oo __ ¼) ___ .. Onderhoud 

Nieuw ~--~ €100 Externe rep. ____________ __, (2,6%) 

~---------------------------------------------------------------
•€is omzet op basis nieuwwaarde tegen Moving Average Price x1000 
• Tussen haakjes is aantal orderregels schroot 
• Percentages op basis van totale afname 

Rguur 5.3 Overzicht goederenstroom repair-artikelen 2003 

In tabel 5.1 is de verdeling van de goederenstroom over de PU's weergegeven. De afnemers 
zijn de onderhoudsafdelingen van de vier PU's, het Energy Center en een gedeelte overig 
dat in het geval van repair-artikelen volledig bestaat uit de afdeling Heftruckonderhoud. 
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Uit tabel 5.1 blijkt dat de afnemers Energy Center en Heftruckonderhoud verwaarloosbaar 
zijn wat betreft repair-artikelen. Verder valt op dat de PU body de grootste afnemer is, zowel 
in waarde (40%) als orderregels (47%). Daarbij repareert de PU body relatief ook veel meer 
intern. Hier wordt 93% intern geretourneerd t.o.v. gemiddeld 53% binnen de andere units. 

Uitaifte € 3.773 € 959 € 1.479 € 804 € 494 € 0,4 € 37 
Reparatie intern € 2.591 € 353 € 1.372 € 561 € 263 € 0 € 42 
Reparatie extern € 1.080 € 542 € 100 € 236 € 203 € 0,4 € 0, 1 
Nieuw €70 €31 €11 €14 €10 €0 €5 

Tabel 5.1 Goederenstroom ( omzet x 1000) repair-artikelen 2003 per PU 

Terwijl de afnemers zijn op te delen in vier grote PU's, is er echter één voorraad in het CW 
waarin de repair-artikelen zijn opgeslagen. In hoeverre afnemers uniek zijn toe te wijzen aan 
artikelen is over 2003 bepaald door voor ieder artikel na te gaan welke PU's het hebben 
gebruikt. Het resultaat is weergegeven in figuur 5.4 (details in bijlage 1.2). Van de 1028 
verschillende repair-artikelen werden er slechts 35 (3,4%) door meer dan één PU gebruikt. 
Het gemeenschappelijk gebruik is dus slechts zeer beperkt en dat betekent dat er weinig 
gevaar bestaat voor belangenconflicten tussen de vier afdelingen Onderhoud op het gebied 
van repair-artikelen. 

Press 

Paint 

Opbouw van de voorraad 

Body 

------➔ 

FAS 

Artikelen gebruikt 

door ... 
Energy 
0,1% 

oll0rig 
1% 

>1 units 
3% >2 units 

0,2% 

Rguur 5. 4 Overzicht gemeenschappelijk gebruik repair-artikelen over 2003 

De voorraad repair-artikelen in het CW is geanalyseerd op artikelwaarde en op gemiddeld 
verbruik per jaar19 (zie figuur 5.5). Totaal bedroeg de waarde van de voorraad repair
artikelen ten tijde van het meetmoment (september 2003) € 11.044.461. 

0 0 - 1 1-4 >4 

Gem. verbruik [stuks/Jaar] 

50,0% 

_ 40,0% 

s 
.S 30,0% 
~ 
,::; 

i 20,0% 
> 

~ 10,0% 

0,0% 

0 - 50 50 -
250 

250 - 1000 - 3000 - >10000 
1000 3000 5000 

Artikelwaarde [€] 

Rguur 5.5 Verdeling voorraad repair-artikelen sep 2003 naar verbruik (vanaf mei 2000) en artikelwaarde 

19 Het gemiddeld verbruik is berekend uit verbruiksgegevens die zijn vastgelegd in de periode mei 2000 tot juni 
2004. Gegevens uit de tijd vóór de invoering van SAP zijn niet bekend. Voor de opdeling naar artikelwaarde is de 
voorraad van eind september 2003 genomen. Uit de periode na september 2003 zijn geen representatieve data 
te verkrijgen, omdat er geen stabiele situatie bestond vanwege het NCC-project. 
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Uit figuur 5.5 is af te leiden dat de categorie met een artikelwaarde van €250,- tot €1000,- in 
aantallen de meeste onderdelen bevat (47%). Wat betreft waarde beslaat de categorie '> 
€10.000,-' een aanzienlijk deel, namelijk 32%. Het aantal repair-artikelen onder de €50,- is 
verwaarloosbaar en qua voorraadwaarde speelt de groep beneden de €250,- ook geen rol. 
De verbruiken zijn over het algemeen laag tot zeer laag. Slechts 1,4% van de artikelen heeft 
een verbruik van meer dan 4 stuks per jaar. Het grootste deel, 66% van de artikelen heeft 
zelfs sinds mei 2000 helemaal geen verbruik meer gehad. 

Doorlooptijden 

Om lijnstilstand te minimaliseren bij minimale kosten voor het in voorraad houden van repair
artikelen, is het van belang dat onderdelen zo snel mogelijk gerepareerd worden of de 
voorraad weer is aangevuld met een nieuw onderdeel. In bijlage K is een analyse gegeven 
van in 2003 gerealiseerde doorlooptijden. Drie trajecten zijn te onderscheiden: 1. interne 
reparatie20

, 2. externe reparatie en 3. nieuwe aankoop. De gemiddelde doorlooptijden in 
kalenderdagen met standaard deviatie zijn weergegeven in figuur 5.6, waarbij de route is 
aangeduid in het schema uit figuur 5.2. Voor verdere details en doorlooptijden per deelstap 
wordt verwezen naar bijlage K. 

µ = 24 dagen 
cr = 35 dagen 

5.2 Besturing 

µ = 57 dagen µ = 32 dagen 
cr = 35 dagen cr = 29 dagen 

Figuur 5. 6 Analyse doorlooptijden in 2003 

De huidige besturing (organisatieontwerp inclusief besluitvormingsstructuur) zal in deze 
paragraaf voor de drie besluitvormingsniveaus apart worden belicht. 

5.2.1 Operationeel niveau 

A. Interne bestelling 

Monteurs plaatsen zelf de interne bestelling voor een reserveonderdeel bij het CW. Indien 
het onderdeel niet voorradig is, zoekt de monteur eventueel in samenspraak met de 
rayonleider of nog hoger verantwoordelijken naar een alternatieve oplossing21

. 

8. Interne levering 

Iedere medewerker binnen één van de vier afdelingen Onderhoud kan een repair-artikel 
bestellen. Indien het gewenste onderdeel voorradig22 is, wordt deze 'direct23 geleverd door 
CW. Het is niet mogelijk de bezorging op een bepaalde dag vooruit te plannen, dit gebeurt 
altijd direct na plaatsing van de bestelling. 

20 Hierbij is geen onderscheid te maken voor niet defecte onderdelen die geen reparatie behoeven. 
21Alternatieve mogelijkheden zijn o.a.: met spoed bij een externe leverancier bestellen, kannibalisatie van andere 
machines, soortgelijke reserveonderdelen ombouwen, uitstaande reparaties bespoedigen. 
22 Uit analyse in bijlage E.2 blijkt dat van 94,8% van de courante repair-artikelen er minimaal één voorradig is. 
23 In geval van spoed binnen 15 minuten, anders na maximaal 4 uur. 
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C Uitwisseling 

In het licht van de beheersing van repair-artikelen zijn bij de uitwisseling geen 
besturingsactiviteiten te benoemen. 

D. Inzameling onderdelen 

De inzameling van onderdelen betekent erop toezien dat monteurs de defecte onderdelen zo 
spoedig mogelijk (in ieder geval binnen dezelfde dienst) inleveren bij de werkplaats. Deze 
onderdelen dienen voorzien te zijn van een label met het NPG-nr, met daarop een koprte 
omschrijving van het defect en eventueel een verwijzing naar verder commentaar in SAP. De 
monteur die het onderdeel heeft uitgewisseld is hiervoor verantwoordelijk. Zijn rayonleider 
hoort erop toe te zien dat het ook gebeurt. Aangezien ook dit in de praktijk niet waterdicht 
blijkt te zijn (knelpunt 2b.1 §4.2), vindt er voorafgaand aan de volgende stap (E) altijd een 
extra controle op volledigheid plaats. 

E Beslissen tussen verschroten/intern/extern repareren 

Iedere PU heeft één of twee werkvoorbereiders of technicians die in het algemeen de 
beslissing tussen verschroten en intern of extern repareren nemen. Indien zij dit noodzakelijk 
achten wordt overleg gepleegd met een rayonleider, technician, bevoorrader en/of 
leverancier. Het komt echter ook voor dat de beslissing en vervolgactie al buiten hen om 
uitgevoerd worden door de rayonleider of monteur die het defecte onderdeel inzamelde. Dit 
is het geval wanneer deze personen overtuigd zijn van de juistheid hun keuze en tijd hebben 
voor de benodigde vervolgactie. 

Voor de beslissing wordt geen formele procedure gevolgd, maar wordt uitgegaan van eigen 
inzicht en ervaring van de beslisser. Vele aspecten kunnen een rol spelen in de afweging 
tussen intern repareren en extern repareren. Voor de afweging tussen reparatie intern, 
extern of vervangen werden in de interviews24 o.a. genoemd: snelheid van de verschillende 
opties, resterende voorraad, kritiekheid voor het productieproces, kosten, beschikbaarheid 
van mensen/materialen, eigen kennis van zaken en wettelijke bepalingen. Het is echter 
persoonsafhankelijk, hoeveel tijd die persoon op dat moment heeft en de verkrijgbaarheid 
van informatie, welke zaken meegewogen worden. De enige vuistregel die wordt gehanteerd 
is dat een reparatie maximaal 30% van de nieuwwaarde mag kosten. Ook daarop worden 
echter uitzonderingen gemaakt. 

F. Interne reparatie 

De interne reparatie van reserveonderdelen is niet specifiek toegewezen aan een vaste 
groep monteurs. In principe kan iedere monteur die ook aan de lijn werkt, worden ingezet 
voor een interne reparatie van een onderdeel. Monteurs worden slechts zijdelings voor 
reparatie van onderdelen ingezet om de tijd te vullen wanneer in de lijn niets te doen is. 
Tussen de PU's zijn wel verschillen aan te geven. Twee uitersten zijn de PU's FAS en Body. 

In de PU FAS is de productielijn opgedeeld in vier gedeelten, waarbij ook de 
verantwoordelijkheden zijn opgedeeld naar de vier ploegen25

. De interne reparatie van 
onderdelen wordt hier toegewezen aan de ploeg welke verantwoordelijk is voor het 
deelgebied waar het onderdeel uit afkomstig is. De rayonleider zorgt hier voor de aansturing 
van de reparaties die worden uitgevoerd door monteurs van zijn ploeg. 

24 Binnen ieder van de vier PU's zijn één of twee personen binnen de onderhoudsafdeling, welke aangewezen 
werden als degenen die met deze beslissing het meeste maken hebben, geïnterviewd. 
25 Aangezien steeds maar één ploeg aanwezig is, lost een ploeg wél acute storingen op binnen het deelgebied 
van een andere ploeg. Onderhoud dat niet acuut noodzakelijk is, zoals het vinden van een definitieve oplossing 
voor problemen, wordt overgelaten aan de verantwoordelijke ploeg. 
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Een andere organisatie is te vinden bij de PU Body. Deze afdeling met de meeste interne 
reparaties (zie bijlage 1.1) had voorheen een tiental monteurs die zich volledig bezighielden 
met alle interne reparaties. Door verandering van technologie en strategie worden nu minder 
onderdelen intern gerepareerd. De interne reparaties worden nog steeds toegewezen aan 
een tiental monteurs met specifieke kennis op bepaalde gebieden, zoals puntlastangen en 
kitpistolen. Zij worden echter primair ingezet voor onderhoud aan de productielijn. De 
aansturing van de reparaties is hier toegewezen aan één van de vier rayonleiders. De tien 
monteurs die allen een deel van de interne reparaties uitvoeren zijn echter verspreid over de 
vier ploegen en slechts één ervan valt onder de ploeg van de coördinerende rayonleider. 

Voor alle PU's geldt dat de beschikbare tijd van monteurs door de rayonleiders moet worden 
verdeeld over in eerste instantie werkzaamheden in de productielijn en daarnaast interne 
reparatie van reserveonderdelen. Uit de interviews kwam naar voren dat de vraag naar 
onderhoudswerkzaamheden groter is dan de verwerkingscapaciteit van monteurs. De 
rayonleider moet daarom prioriteiten stellen, hetgeen vaak in overleg gebeurt met 
werkvoorbereiders, technicians en/of het hoofd Onderhoud. 

Naast de beschikbaarheid van monteurs dient ook rekening te worden gehouden met de 
beschikbaarheid van materialen, die benodigd zijn bij de reparatie, zoals een revisieset of 
afdichtingsring. Deze materialen worden besteld bij CW en zo mogelijk direct uit de voorraad 
geleverd. Wat exact benodigd is aan materialen, is vaak pas na aanvang van de reparatie te 
zeggen. Indien de materialen niet uit het CW leverbaar zijn, moet de reparatie later worden 
hervat. De rayonleider dient dit proces te bewaken en na materiaalbeschikbaarheid, de 
reparatie opnieuw in te plannen, hetgeen ook wel door de monteur zelfstandig wordt 
uitgevoerd. 

G. Externe reparatie 

Diverse afdelingen zijn betrokken bij de aansturing van de externe reparatie van onderdelen. 
De besturingsactiviteiten starten met de aanmaak van een reparatieaanvraag door één van 
de stafleden binnen Onderhoud. Dit staflid brengt het onderdeel samen met het 
aanvraagformulier naar het CW, of geeft een monteur daartoe de opdracht. Dit is voor Bevo 
het signaal om een externe reparateur te selecteren en een reparatieorder aan te maken. 
Wanneer het onderdeel door NedCar wordt verzonden, dan zorgt de afdeling Expeditie voor 
het plannen van de verzending. Na inspectie van het onderdeel door de externe reparateur, 
beslist de bevoorrader (afdeling Bevo) of de reparatie uitgevoerd mag worden. Periodiek (uit 
interviews: wekelijks tot tweewekelijks) controleert iedere bevoorrader de openstaande 
reparatieorders die hij heeft geplaatst. Naar eigen inzicht wordt eventueel contact 
opgenomen met de reparateur die de afgesproken of geschatte leverdatum heeft 
overschreden. 

H. Verschroten 

Na de beslissing verschroten, krijgt het onderdeel de status 'schroot'. Met de afvoer daarvan 
houdt de afdeling cîie verantwoordelijk is voor alle afvoer van afval zich bezig en dat wordt 
verder niet binnen dit project beschouwd. Belangrijker is het feit dat moet worden beslist of 
een nieuw onderdeel zal worden besteld. Dit is een beslissing die aan de orde komt op 
tactisch niveau en daarvoor wordt verwezen naar het tactische aspect 1. Planning. 

I. Nieuwe aankoop 

De beslissing om een nieuw onderdeel aan te schaffen volgt uit deelstap E. Er wordt een 
aankoopaanvraag gemaakt door de beslisser binnen Onderhoud. De waarde van het 
onderdeel is bekend in SAP wanneer deze boven €250 ligt dan moet de aanvraag eerst 
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worden vrijgegeven door het hoofd Onderhoud. Boven de €10.000 kan alleen het hoofd van 
Centra! Maintenance de aanvraag vrijgeven. Onderdelen zijn vast gekoppeld aan een 
bepaalde bevoorrader en de aankoopaanvragen komen dan ook automatisch bij de juiste 
bevoorrader terecht. Deze bevoorrader onderhandelt eventueel met één of meerdere 
leveranciers over de prijs en de levertijd en plaatst daarop de aankooporder. De afgesproken 
levertijd wordt vastgelegd in de aankooporder. Periodiek (uit interviews: wekelijks tot 
tweewekelijks) controleert iedere bevoorrader de openstaande aankooporders die hij heeft 
geplaatst op orders die al geleverd hadden moeten zijn, uitgaande van de afgesproken 
leverdatum. Naar inzicht van de bevoorrader wordt daarop eventueel contact opgenomen 
met de leverancier. 

J. Ontvangst en Controle 

Ontvangst en ruwe controle van intern dan wel extern aangeleverde onderdelen vindt plaats 
door een magazijnmedewerker van CW. Een onderdeel dat vanuit extern terugkomt wordt 
vergeleken met de omschrijving op de aankoop- of reparatieorder. Is dit juist dan wordt de 
ontvangst bevestigd in SAP. SAP vergelijkt het orderbedrag met de waarde van het 
onderdeel op basis van historische data (Moving Average Price). Is de afwijking groter dan 
de door Finance ingestelde controlegrenzen dan is bevestiging van de order niet mogelijk in 
SAP. De bevoorrader dient daarop correcties in SAP uit te voeren. Het signaal voor de 
bevoorrader dat actie moet worden ondernomen, is de fysieke aanwezigheid van het 
betreffende onderdeel in het schap met probleemontvangsten. De afspraak is dat 
probleemontvangsten binnen 24 uur door Bevo verwerkt worden. Magazijncoördinatoren 
geven te kennen dat zij bevoorraders er wekelijks op moeten wijzen dat onderdelen er al 
langer liggen dan 24 uur. 

Na succesvolle bevestiging van de order in SAP ontvangt de magazijnmedewerker 
automatisch een 'Delivery note' waarop een afleverlocatie is aangegeven. Is de 
afleverlocatie het magazijn aangegeven dan wordt het onderdeel door de 
magazijnmedewerker in de voorraad geplaatst. Indien degene van afdeling Onderhoud die 
het onderdeel heeft besteld of laten repareren het nodig vond het onderdeel eerst te 
inspecteren alvorens het in de voorraad wordt geplaatst, dan heeft deze een afleverlocatie 
binnen de afdeling opgegeven. Het onderdeel wordt direct uitgeleverd aan Onderhoud. 
Onderhoud moet er zelf op toezien dat het onderdeel retour wordt geleverd aan het CW voor 
opname in de voorraad. 

Een tweede ontvangststroom in het CW zijn de onderdelen die intern, vanuit Onderhoud 
worden aangeleverd. Op deze intern gerepareerde of geïnspecteerde onderdelen vindt een 
controle plaats door de magazijnmedewerker of deze overeenkomen met de omschrijving op 
het bijgaande retourenformulier en voorzien zijn van de vereiste labels. 

5.2.2 Tadisch niveau 

De huidige besturingsactiviteiten op tactisch niveau zijn te onderscheiden in vier categorieën, 
te weten: 

• Planning: beslissingen over voorraadhoogte. 

• Technische evaluatie: bespreking van defecten en oorzaken om deze voortaan beter te 
verhelpen of te vermijden. 

• Prestatie-evaluatie: periodiek beoordelen van de prestatie die betrokkenen leveren in het 
proces. 

• Financieel: kostenbewaking en toewijzing van budgetten. 
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L Planning 

Met planning wordt bedoeld: ervoor zorgen dat op middellange termijn (1-3 maanden) aan de 
vraag naar reserveonderdelen kan worden voldaan met een zo laag mogelijke voorraad. Dat 
wil zeggen de afweging tussen het verhogen of verlagen van het aantal reserveonderdelen in 
omloop. De afweging wordt gemaakt door werkvoorbereiders/technicians binnen Onderhoud. 
Het is niet zo dat systematisch alle onderdelen continu gecontroleerd worden. Het in 
overweging nemen van ophoging dan wel verlaging wordt vooral in gang gezet door signalen 
uit het operationele proces. Bijvoorbeeld wanneer een monteur heeft misgegrepen op een 
onderdeel dat niet op voorraad was en wanneer een onderdeel niet gerepareerd kan worden. 
Daarnaast wordt afgegaan op de lijst met artikelen waarvan de voorraad nul is. De planner 
houdt zelf bij of onderdelen volgens zijn inzicht vaak voorkomen op deze lijst. Dit kan 
aanleiding zijn om het aantal dat van deze onderdelen in omloop is in overweging te nemen. 

Voor de beslissing tot ophogen of verlagen wordt geen formele procedure gevolgd, maar 
wordt uitgegaan van eigen inzicht en ervaring van de planner. Vele aspecten kunnen een rol 
spelen. Voor de afweging werden in de interviews o.a. genoemd: doorlooptijden voor 
reparatie en nieuwe aankoop, resterende voorraad, kritiekheid voor het productieproces, en 
aanschafkosten. 

IL Technische evaluatie 

Defecte onderdelen leiden tot extra kosten voor de reparatie of vervanging, maar ook tot 
ongewenste stilstand van machines. Om dit in de toekomst zoveel mogelijk te verminderen, 
trachten technicians maximaal te leren uit de gevonden defecten en oorzaken. De besturing 
onder de noemer technische evaluatie houdt in: het verzamelen van informatie over 
gevonden defecten/oorzaken. 

JIJ. Prestatie-evaluatie 

Onder prestatie-evaluatie wordt verstaan: het beoordelen van alle betrokkenen bij de 
beheersing van repair-artikelen op hun prestatie met als doel daarop te kunnen sturen. 

De afdeling Bevo zou bijvoorbeeld leveranciers kunnen evalueren op het nakomen van de 
afgesproken leverdata. In de praktijk wordt bij NedCar echter zeer weinig aan prestatie
evaluatie gedaan wat betreft de beheersing repair-artikelen. Over het algemeen blijft het bij 
'brandjes blussen', mensen worden pas aangesproken op het moment dat het fout is gegaan 
en een monteur misgrijpt op een onderdeel. 

De enige structurele prestatie-evaluatie is het wekelijks tellen van het aantal onderdelen dat 
voorraad nul heeft. Binnen de PU Body en FAS wordt bovendien gewerkt met de EM04-
order (zie par. 5.3), welke het mogelijk maakt de hoeveelheid onderhanden werk in de 
deelstappen C Urn F vast te stellen. 

IV. Financieel 

De besturing vanuit financieel oogpunt is het bewaken van de kosten die per PU en zelfs per 
machine/lijndeel worden gemaakt voor onderdelen. De norm wordt bepaald door de afdeling 
Finance welke de afdelingen Onderhoud ieder een bepaald budget geeft. 

5.2.3 Strategisch niveau 

Beslissingen op strategisch niveau zijn van invloed op de lange termijn. Voorbeelden 
daarvan zijn de bouw van een reparatiewerkplaats of de keuze voor volledige uitbesteding 
van reparatieactiviteiten. Voor de volledigheid is het strategisch niveau genoemd, maar hier 

Deel III: Diepteonderzoek 30 



Planning & besturing van reserveonderdelen bij NedCar 

zal verder geen aandacht aan worden geschonken. De focus in dit project ligt bij de 
beheersing van het proces, dus op operationeel en tactisch niveau. 

5.3 Informatievoorziening 
Ter ondersteuning van de zojuist beschreven besturing is informatie benodigd. De vele 
informatiebronnen die bij dit proces gebruikt worden zijn weergegeven in tabel 5.2. Hierin is 
aangegeven welke bronnen bij elk operationeel en/of tactisch aspect worden gebruikt. De 
lettercode duidt aan waar de informatie wordt gecreëerd (C), bewerkt (B) of alleen gelezen 
(L). 

B 
'i L Bil B2 B2 l l l l 
C 

B2 B2 l 0 l l Bil l l l l l 
~ 

B2 B2 I! l L Bil l l L l 
g_ l l Bil Cil Cil B2 B2 Cil l C l l 
0 

l L 
1. Nieuwe aankoo Bil Cil Cil B2 B2 l l l 
J . Ontvan st .en Controle l B l Cil Cil l l 

,:: 1. Plannin Bil l l l l L L l L L l u 
11. Technische evaluatie L l l l l l l Bil Bil • ~ 
111. Prestatie-evaluatie " l L l l l 

{!. IV. Financieel l l l l l 
Creatie buiten c' C C 
c = creatie; L = Lezen; B= bewerken 
1> aangemaakt bij intiêle opname in SAP 
2> Niet in SAP bewerkt, maar opmerkingen geschreven op print 

Tabel 5.2 Overzicht creatie en gebruik van informatiebronnen 

Hierna zal van iedere informatiebron uit tabel 5.2 een beschrijving volgen. Er is onderscheid 
gemaakt tussen informatie die direct uit SAP wordt verkregen en informatie die daar los van 
staat. 

5.3.1 Informatie uit SAP 

1. Storingsrapport (notification) 

Indien de vraag naar een onderdeel voortkomt uit een storing dan is daarvan een rapport 
aanwezig , ook wel notification genaamd in SAP. Dit rapport wordt aangemaakt door de 
monteur die de storing behandelt. In het rapport is aangegeven om welke machine het gaat, 
hoe lang deze stil heeft gestaan, wat de oorzaak van het defect was en hoe het is opgelost 
(zie voorbeeld in bijlage D). Indien er onderdelen en/of vervolgwerkzaamheden noodzakelijk 
waren dient te worden verwezen naar een werkorder. 

Voor de beheersing van d~ repair-artikelen is het storingsrapport van belang voor het 
bepalen van de veroorzaker van het defect. Dit speelt vooral bij de technische evaluatie, 
maar kan ook nuttig zijn bij de diagnose van het defect bij de deelstappen E, Fen G. 

2. Werkorder onderhoud 

Indien er werkzaamheden plaatsvinden aan een machine of er moeten onderdelen worden 
besteld bij het CW dan maakt een monteur een werkorder aan in. Alle PU's maken uitvoerig 
gebruik van de werkorder, behalve de PU Paint, die er slechts zeer beperkt gebruik van 
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maakt. Werkorders dienen ter registratie en planning van onderhoudsactiviteiten. De 
belangrijkste informatie die hierin wordt aangegeven is: 

• Machine/lijndeel 

• Verantwoordelijke personen 

• Gepland startmoment werkzaamheden 

• Algemene omschrijving werkzaamheden 

• Lijst met geplande/uitgevoerde werkzaamheden inclusief geplande/werkelijke uren 

• Lijst met benodigde onderdelen 

Van de benodigde onderdelen die hierin worden aangegeven wordt automatisch een interne 
bestelling gegenereerd bij het CW. 

De informatie uit dit werkorder wordt, zoals ook blijkt uit tabel 5.2, vooral gebruikt in het 
primaire proces van de beheersing van repair-artikelen. Voor de inzameling van onderdelen 
is de verantwoordelijke monteur en het geplande startmoment (dus moment van uitwisseling) 
van belang. De lijst met werkzaamheden en de omschrijving kunnen helpen bij de diagnose 
van het defect (deelstap E, F en G). Om welke machine/lijndeel het gaat is noodzakelijke 
informatie om kosten daaraan toe te kunnen wijzen, maar ook voor de technische evaluatie. 

3. EM04-order 

De EM04-order is medio 2002 in het leven geroepen ter ondersteuning van de beheersing 
van repair-artikelen. Voorheen werd over de reparatie van defecte repair-artikelen 
gerapporteerd in de normale werkorder waarop het onderdeel besteld is. De EM04-order 
heeft dezelfde verschijningsvorm als de normale werkorder en zorgt ervoor dat de 
afhandeling van de reparatie van het onderdeel en de reparatie van de machine gescheiden 
kunnen worden afgehandeld SAP (zie voorbeeld bijlage N). Een routine in SAP zorgt ervoor 
dat de normale werkorder financieel ontlast wordt van het repair-artikel welke verplaatst 
wordt naar een automatisch aangemaakt EM04-order. Het idee achter de EM04-order is dat 
alleen de kosten voor het repareren van het onderdeel en niet hele onderdeel wordt 
doorbelast aan de machine via het oorspronkelijke normale werkorder. Zoals ook uit tabel 
5.2 blijkt wordt de EM04-order voor veel meer zaken gebruikt dan alleen het financiële doel. 
Een belangrijk punt is de aanwezigheid van een statuscode (MaintActType) in de order, die 
behulpzaam kan zijn bij de beheersing. Deze status staat standaard op 'MOS Openstaande 
reparatie-order' en kan veranderd worden in 'M 10 interne reparatie', 'M 11 externe reparatie', 
'M12 verschroten - wel bestellen' en 'M13 verschroten - niet bestellen'. Een veld voor 
commentaar geeft ruimte voor het omschrijven van de klacht, het gevonden defect en 
opmerkingen over de voortgang. 

Het automatisch genereren van de EM04-order en financiële verwerking is voor alle PU's 
gelijk. Wat betreft de mate waarin de onderhoudsafdelingen er verder gebruik van maken 
bestaan echter grote verschillen tussen de vier PU's. De PU Paint doet er helemaal niets 
mee. De PU Press gebruikt de EM04-order slechts zeer sporadisch om te rapporteren bij de 
interne reparatie. De PU Body maakt ook gebruik van de statuscode om via een selectie op 
status MOS overzicht te hebben op de onderdelen die nog moeten worden ingezameld (D) en 
waarover moet worden beslist (E). Extra informatie over de voortgang wordt echter op de 
print bijgeschreven en niet in de EM04-order. De PU FAS maakt het meeste gebruik van de 
EM04-order. Naast de statuscode wordt via het commentaarveld gecommuniceerd over de 
klacht en de genomen acties. Ook wordt verwezen naar het ordernummer van een eventuele 
externe reparatie of nieuwe aankoop. Deze informatie kan weer gebruikt worden door een 
monteur om te bepalen hoe hij dit onderdeel kan verkrijgen op het moment dat er niets meer 
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in de voorraad aanwezig is (deelstap A). Informatie over het probleem is dan ook 
beschikbaar bij het plannen van de reparaties (F en G). Ook op tactisch niveau biedt een 
vollediger ingevulde EM04-order meer mogelijkheden dan alleen financiële zaken. Het nut is 
voor de hand liggend. Planning (1) heeft extra informatie over de actuele status. Voor de 
technische evaluatie (Il) is er informatie over de aard van het defect. Prestatie-evaluatie wat 
betreft de snelheid van inzamelen en interne reparatie vindt plaats door het aantal 
openstaande EM04-orders met status MOS te beoordelen. 

4. Aankoop-jreparatieaanvraag en 5. Aankoop-/reparatieorders 

Voor externe reparaties of extern bestellen van nieuwe onderdelen wordt binnen de 
onderhoudsafdeling een reparatie- respectievelijk aankoopaanvraag (Purchase Requisition 
in SAP) aangemaakt. De afdeling Bevo maakt op basis daarvan een reparatie
respectievelijk aankooporder (Purchase Order in SAP) om de aankoop of reparatieopdracht 
in werking te zetten. 

In de order wordt een geplande leverdatum ingegeven. Deze is overeengekomen met de 
leverancier of reparateur dan wel geschat door de bevoorrader. 

De samenhang tussen bovengenoemde vijf informatiebronnen is weergegeven in figuur 5.7. 
Dit is een weergave van de ideale situatie zoals dit in SAP ook gekoppeld zou moeten zijn. In 
de praktijk worden alleen de koppelingen die met een dikke lijn zijn weergegeven door het 
systeem afgedwongen. De koppeling tussen storingsrapport en werkorder onderhoud hangt 
af van de discipline van de monteur en is niet altijd aanwezig. De koppeling tussen EM04-
orderen Aankoop-/reparatieaanvraag is momenteel nog niet mogelijk gemaakt in SAP. 

Storingsrapport 0 .. 1 "' Werkorder 
nolification onderhoud 

6. Weeklijst artikelverplaatsingen 

Aankoop-/ 
re aralieorder 

Rguur 5. 7 Samenhang informatiebronnen (UML) 

Wekelijks ontvangt iedere onderhoudsafdeling een lijst met alle door het CW geregistreerde 
artikelverplaatsingen van repair-artikelen, die toe te wijzen zijn aan de betreffende PU (zie 
voorbeeld bijlage 0). Deze lijst wordt iedere zondagnacht automatisch door het SAP
systeem geprint. De lijst bevat, afhankelijk van de PU, gemiddeld zo'n 10 tot 40 
artikelverplaatsingen. Ook het personeelsnummer van de persoon aan wie een onderdeel is 
uitgeleverd is vermeld. Per onderdeel is tevens de (op het moment van printen) aanwezige 
voorraad in het CW weergegeven. 

Omdat de lijst alleen het verbruik van de afgelopen week bevat, worden de lijsten van 
voorgaande weken bewaard als er artikelen op staan die nog niet geretourneerd zijn. 

7. Wekelijkse voorraad nul lijst 

De tweede lijst die wekelijks automatisch door SAP wordt uitgeprint is de 'voorraad nul lijst' 
(zie voorbeeld bijlage P). Dit is een lijst met alle artikelen waarvan op het moment van 
printen geen voorraad aanwezig is in het CW. Iedere onderhoudsafdeling krijgt op de lijst 
alleen de artikelen te zien die voor hen van belang zijn, omdat de lijsten zijn gefilterd op de 
artikelen die de laatste 24 maanden binnen die bewuste PU zijn afgenomen. Iedere PU heeft 
gemiddeld zo'n 30 artikelen op deze lijst staan. 
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Deze lijst heeft als functie de personen die binnen de onderhoudsafdeling verantwoordelijk 
zijn voor de repair-artikelen te attenderen op de artikelen die het meeste risico geven, omdat 
er niets meer van in voorraad is. 

8. Lijst openstaande reparatie-en aankooporders 

Bevo beschikt over de mogelijkheid om op een willekeurig moment via SAP een lijst te 
genereren met alle reparatie- en aankooporders, waarvan nog niet alle onderdelen zijn 
ontvangen. Per onderdeel is de geplande leverdatum weergegeven. De lijst is gesorteerd op 
leverancier, zodat de bevoorrader per leverancier actie kan ondernemen op te laat 
ontvangen onderdelen. 

9. Voorraadhoogte CW 

Omdat het CW een gesloten magazijn is en alle in- en uitgaande onderdelen in die voorraad 
nauwkeurig geregistreerd worden, is in SAP een betrouwbare waarde van de actuele 
voorraad te vinden. Alle gebruikers, zowel binnen het CW als bij Onderhoud, kunnen deze 
waarde opvragen voor ieder onderdeel. Alleen onderdelen die werkelijk opgenomen zijn in 
de voorraad zijn geregistreerd als voorraad. Onderdelen die geleverd zijn, maar bijvoorbeeld 
een probleem hebben met de factuur en daardoor nog niet ingeboekt kunnen worden, zijn 
hier niet zichtbaar. 

10. Bill of Materials 

In de Bill of Materials (BOM) is ten eerste de relatie tussen PU, lijndeel, machines en 
onderdelen vastgelegd in SAP (zie fig . 5.8). Hiermee is na te gaan in welke machines een 
bepaald onderdeel ingebouwd is. Onderdelen worden zowel geassembleerd, als in kleinere 
onderdelen op voorraad gehouden. Ten tweede is ook de relatie daartussen vastgelegd. 

In het eerste geval wordt de BOM gebruikt om te bepalen hoe kritisch een bepaald onderdeel 
is (hoe vaak en in welke machines zit het onderdeel). In het tweede geval wordt de BOM 
gebruikt om na te gaan welke materialen besteld kunnen worden voor reparatie van een 
bepaald onderdeel. 

In de praktijk heeft de BOM zijn beperkingen. De koppelingen PU-lijndeel-Machine is altijd 
volledig aanwezig . De koppeling Machine-Onderdeel is echter niet volledig. De staf van de 
afdelingen Onderhoud is verantwoordelijk voor het invoeren van deze data na de initiële 
aanschaf van onderdelen en op het moment dat er nieuwe machines zijn geïnstalleerd. 
Vanwege tijdgebrek wordt dit echter niet altijd volledig bijgehouden. 

PU Lijndeel 

11. Overzicht historisch verbruik 

Onderdeel 
NPGnr 

O> 

Figuur 5.8 Bill of materials in SAP 

Op onderdeelniveau is het mogelijk om de verbruikte aantallen per maand vanaf mei 2000 
weer te geven. Dit verbruik is gebaseerd op de registratie van magazijnuitgiftes. Het is niet 
zichtbaar of het onderdeel werkelijk gebruikt is, of later ongebruikt retour is geleverd aan de 
voorraad. Eventueel kan ook de lijst met artikelverplaatsingen, geregistreerd door het CW 
specifiek voor dat onderdeel worden bekeken. Alleen een geoefend gebruiker kan daaruit de 
het verbruik afleiden, maar heeft daarbij wel inzicht in wie en welke PU het onderdeel heeft 
afgenomen. 
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12. Pick List 

De pick list is een lijst met artikelen die een gebruiker intern heeft besteld en welke volgens 
SAP in voorraad moeten zijn. De lijst vermeldt het onderdeel, aantal en de locatie. De 
magazijnmedewerker voert op basis daarvan de pickopdracht uit. 

13. Delivery Note 

De delivery note is het formulier dat een onderdeel vergezelt bij de interne levering. De 
koerier bepaalt daaruit de gewenste afleverlocatie. Monteurs gebruiken dit formulier soms 
om bij het ingeleverde defecte onderdeel aan te geven bij welke bestelling het hoort. 

5.3.2 Informatie buiten SAP 

14. Geel NPG-label 

Aan ieder artikel uit het CW is een geel label bevestigd met het NPG-nr dat dient ter 
identificatie van het onderdeel. Op het label zijn nog invulvelden vrij om de klacht te 
omschrijven, de datum, naam van de monteur en het machinenummer. 

15. Wit goedkeur-label 

Het witte goedkeur-label wordt alleen bevestigd aan onderdelen van het type repair. Het 
heeft als doel aan te geven dat het onderdeel bedrijfsklaar is. Een monteur wordt er door het 
label tevens op gewezen dat het een repair-artikel betreft, waarvoor dus een onderdeel moet 
worden ingeleverd. 

16. Reparatierapport (extern) 

Indien een onderdeel extern gerepareerd is, kan het voorzien zijn van een reparatierapport. 
Hierin staat het gevonden defect beschreven en de daarop uitgevoerde reparatie. Dit wordt 
gebruikt bij prestatie-evaluatie (Il) om te bepalen of de geleverde dienst in verhouding staat 
tot de in rekening gebrachte kosten. Deze informatie kan meegenomen worden in 
toekomstige beslissingen voor het toewijzen van reparaties aan de betreffende reparateur. 
Verder wordt de informatie gebruikt bij de technische evaluatie (111) om te leren van het 
gevonden defect. 

17. Retourenformulier 

Het retourenformulier is een lijst van artikelen die retour worden aangeboden met daarbij het 
costcenter of werkorder dat ontlast moet worden. Deze lijst wordt door het CW gevraagd bij 
het aanbieden van retouren door Onderhoud. 

18. Verzendadvies 

Wanneer een artikel door NedCar zelf wordt verstuurd naar een externe reparateur, is dit de 
taak van afdeling Expeditie. Voor iedere verzending maken zij een verzendadvies. Na het 
plannen van de verzending ontvangt de afdeling Bevo daarvan een kopie. De belangrijkste 
informatie die Bevo daarvan gebruikt is de verzenddatum. 

19. Technische documentatie onderdeel en 20. Technische documentatie machine 

Indien alle voorgaande besproken informatie niet voldoende is, beschikt de afdeling 
Onderhoud over een archief, waarin alle technische informatie over onderdelen en machines 
is verzameld. Dit loopt uiteen van catalogi van leveranciers tot gedetailleerde tekeningen. 
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6 AANDACHTSPUNTEN BESTURING EN INFORMATIE REPAIR-ARTIKELEN 

Met de opdrachtgever is overeengekomen dat het primair proces van de beheersing van 
repair-artikelen als gegeven wordt beschouwd en dat de besturing en het informatiesysteem 
ter discussie zullen worden gesteld. In dit hoofdstuk zal de gewenste inrichting worden 
vergeleken met de huidige inrichting, zoals in H5 is beschreven. Het doel is het achterhalen 
van de specificaties voor het herontwerp van de besturing en informatiesysteem. 

6.1 Onderzoeksopzet 
Voor het bepalen van de gewenste inrichting zijn drie strategieën gevolgd, te weten (Davis 
en Olsen 1985): 

1. Oberstrategie: gebruikers vragen naar hun visie op het ideaalbeeld. 

2. Referentiestrategie: bestaande systemen als referentiekader gebruiken. 

3. Ontwikkelstrategie: door analyse en structurering van de besturingssituatie. 

De oberstrategie betreft het verkrijgen van informatie door de betrokkenen bij de beheersing 
van repair-artikelen direct te vragen naar hun visie op het ideaalbeeld hiervan. Uit de 
oriënterende interviews (zie bijlage S) die hebben geleid tot de definitieve probleemstelling 
was al veel informatie naar voren gekomen. Deze zijn aangevuld met extra interviews van 
enkele sleutelfiguren binnen de beheersing van repair-artikelen26

. 

De referentiestrategie verwijst naar het gebruik van reeds bestaande systemen in 
vergelijkbare situaties. Hiertoe is gekeken naar de functionaliteit zoals voorgesteld door SAP 
en die van een softwarepakket, specifiek voor de beheersing van (repareerbare) 
reserveonderdelen, genaamd S.T.A.M.P.27

. 

De nadruk is gelegd op de ontwikkelstrategie waarbij wordt uitgegaan van het doel dat 
bereikt moet worden met de beheersing van repair-artikelen, namelijk: "Minimalisatie van 
lijnstilstand bij minimalisatie van de kosten voor het aanhouden en aanvullen van de 
voorraad repair-artikelen." Dit is te vertalen in doelen voor het primaire proces: 

• Maximalisatie van de beschikbaarheid van bedrijfsklare potentieel benodigde onderdelen. 

• Minimalisatie van de kosten voor reparatie en aankoop van onderdelen. 

• Minimalisatie van de investering in de voorraad onderdelen. 

Als vierde strategie, noemen Davis en Olsen (1985) de Iteratieve of evolutionaire strategie. 
Het ontwerp en de implementatie vinden daarbij plaats met kleine verbeterstappen, die 
worden geëvalueerd door gebruikers. Deze strategie is achterwege gelaten, omdat 
potentiële betrokkenen hiervoor geen tijd hadden. Bovendien was dit niet in te passen in de 
resterende twee maanden voor het afstudeerproject. 

6.2 Aandachtspunten op operationeel niveau 
Op de, in §6.1 beschreven, drie manieren is een beeld gevormd van de ideaalsituatie. De in 
H5 beschreven stappen op operationeel niveau (A Urn J), zijn in deze paragraaf als 
raamwerk gebruikt om per stap het verschil tussen de ideaalsituatie en de huidige situatie te 

26 Hiertoe is het procesoverzicht uit bijlage M.1 opnieuw voorgelegd aan de personen met nummer 2,3,5,6 en 18 
uit bijlage S De conclusies uit dit hoofdstuk zijn na afloop teruggekoppeld aan deze personen. Door de 
bedrijfsvakantie en/of drukte was het op dat moment in het onderzoek niet mogelijk meer personen te betrekken. 
27 Zie SAP:http://help.SAP.com en S.T.A.M.P.:www.kscustomer.net/pages/stamp.asp. De reden dat het 
softwarepakket S.T.A.M.P. is gebruikt als extra referentie, is dat dit aangeboden wordt door de firma K+S, één 
van de externe reparateurs voor NedCar. 
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bespreken. Met de letters B en I wordt aangegeven of het om de Besturing of het 
Informatiesysteem gaat. 

A. Inteme bestelling 

1: Een monteur dient zo snel mogelijk te weten op welke manier hij een gewenst onderdeel 
kan verkrijgen. Voor het geval het onderdeel in voorraad is, is dit geen probleem. Wanneer 
een onderdeel zich ergens in het reparatie en/of aanvultraject bevindt is het lastiger. Voor 
een monteur gaat dit te ver. Er zijn echter altijd wel personen aanwezig die het onderdeel 
kunnen traceren tussen de reparatie- of aankooporders, wanneer het onderdeel in externe 
reparatie verkeert of in bestelling staat. Een groter probleem treedt op wanneer een 
onderdeel in interne reparatie verkeert. Naast de locatie van het onderdeel, wil een monteur 
weten of en wat er nog aan defect is. Informatie daarover wordt slechts sporadisch in SAP 
middels een EM04-order vastgelegd. Op de geprinte weeklijst met artikelen waarvan de 
voorraad nul is, staat in enkele gevallen de actuele status bijgeschreven. Is het onderdeel 
fysiek niet vindbaar dan is men volledig afhankelijk van één persoon per PU die hiervan op 
de hoogte is. In het gunstigste geval (geen ziekte of verlof) is deze ene persoon hooguit 8,5 
uur aanwezig per 24 uur productie. 

B. Inteme Levering 

B+I: Ook al heeft een monteur een onderdeel pas na enkele dagen nodig, na het plaatsen 
van de interne bestelling wordt het onderdeel altijd direct geleverd. Het onderdeel moet in de 
tussentijd ergens worden opgeslagen en is door de huidige statusregistratie ook niet meer 
snel beschikbaar voor spoedeisende vraag. Deze werkwijze zorgt voor een onnodig risico 
dat een onderdeel niet vindbaar is op het moment dat er vraag naar is. 

C Uitwisselen onderdeel 

Op operationeel niveau zijn geen belangrijke aandachtspunten gevonden bij deelstap C. 

D. Inzameling defecte onderdelen 

Met monteurs bestaat de afspraak dat defecte onderdelen binnen 24 uur voorzien van een 
volledige klachtomschrijving worden ingeleverd bij de werkplaats. Uit interviews en analyses 
is gebleken dat het naleven van deze afspraak problematisch verloopt. De klacht is vaak 
onduidelijk en bovendien wordt lang gewacht met het inleveren van de defecte onderdelen of 
wordt het zelfs vergeten. Zoals in bijlage K.2.1 te zien, duurt het gemiddeld 13 dagen voordat 
een onderdeel is ingeleverd, vooral veroorzaakt door een deel dat zeer lang onderweg is. Dit 
probleem heeft zowel een B- als een I-zijde: 

B: Monteurs zijn verantwoordelijk voor het snel inleveren van defecte onderdelen bij de 
werkplaats. Zijn directe chef, de rayonleider hoort daarop toe te zien en de monteur daar zo 
nodig op aan te spreken. Dit gebeurt echter niet consequent. In plaats daarvan wordt deze 
controle uitgevoerd door een stafmedewerker die belast is met de vervolgbeslissing. Deze 
heeft echter geen formele macht over de monteurs en is niet altijd tegelijkertijd aanwezig 
door het drie-diensten-systeem. Diverse personen houden zich bezig met de inzameling en 
daardoor ontbreekt duidelijkheid over al genomen en nog te nemen acties. 

1: Het enige complete overzicht waarmee kan worden toegezien op in te zamelen onderdelen 
is de weeklijst met artikelverplaatsingen. Dit is puur een lijst met uitgiftes door CW en zonder 
informatie van welke onderdelen daarvan het defecte uitgewisselde onderdeel al is 
ingezameld. De lijst is al toegespitst op de onderdelen van één PU, maar de vier 
rayonleiders per PU (vier ploegen) moeten nog steeds handmatig de voor hen relevante 
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onderdelen bepalen. Aangezien de lijst op weekbasis wordt gegenereerd is de informatie niet 
actueel en kan pas na enkele dagen actie worden ondernomen. 

Een onderdeel dat moet worden ingeleverd verschijnt slechts één maal op de genoemde lijst. 
Wordt een onderdeel over het hoofd gezien, dan is de eerstvolgende herinnering het 
verschijnen van het onderdeel op de weeklijst met voorraad nul artikelen. Dit gebeurt pas als 
er helemaal niets meer op voorraad ligt, waardoor onnodig lang risico wordt gelopen op 
lijnstilstand door het ontbreken van dat reserveonderdeel. 

E Beslissing vervolg 

B: De aandachtspunten wat betreft de besturing van de beslissing die genomen moet 
worden op de defecte onderdelen zijn te verdelen in (1) de aansturing van het 
beslissingsproces en (2) de beslissing zelf. 

Het eerste punt, de aansturing van het beslissingsproces, geeft in de huidige situatie 
verwarring. Iedere PU heeft één of enkele vaste personen die zich hiermee bezig houden. 
Maar wanneer dat toevallig zo uitkomt, neemt een rayonleider of zelfs een monteur al een 
beslissing. Op deze manier wordt niet systematisch voor alle onderdelen een beslissing 
genomen en kunnen onderdelen worden vergeten. 

Het tweede punt, de beslissing zelf, is cruciaal in het proces. Deze beslissing is altijd 
gebaseerd op eigen inzicht en vakbekwaamheid van de beslisser en niet op vaste regels of 
procedures. Het is de vraag of strikte beslisregels de kwaliteit van de beslissing verhogen. In 
de huidige situatie heeft de beschikbaarheid van informatie voor deze beslissing een hogere 
prioriteit dan verbetering van de beslissing zelf. 

1: Voor de aansturing van het beslissingsproces moet worden gezocht naar een manier 
waarop reeds genomen beslissingen op defecte onderdelen kunnen worden vastgelegd. Dit 
is noodzakelijk als meerdere personen zich er tegelijkertijd mee bezighouden. Maar ook 
vanuit het oogpunt van overdraagbaarheid van taken, is vastleggen van genomen acties 
belangrijk. 

Voor een juiste beslissing tussen intern/extern repareren en verschroten wordt rekening 
gehouden met: verwachte kosten, doorlooptijden, benodigde expertise, kans op misgrijpen, 
gevolgen van misgrijpen, beschikbaarheid van monteurs en materialen. Informatie die 
daarvoor momenteel ontbreekt is: 

• Welke onderdelen reeds in interne reparatie verkeren en wat verwachte gereeddatum is. 

• Betrouwbare schatting van de verwachte leverdatum van onderdelen in bestelling. 

• Verwachte doorlooptijden behorende bij de opties. 

• Uitgevoerde interne reparaties in verleden. 

• Reparatierapporten van externe reparaties. 

• Welke materialen in het verleden zijn gebruikt voor reparatie. 

• Duidelijkheid voor alle onderdelen in welke machines ze zijn toegepast. 

• Mate van kritiekheid van deze mac: ~ïnes voor het productieproces. 

F. Interne reparatie 

Zoals uit bijlage K.1 is op te maken, verstrijken er gemiddeld 24 kalenderdagen tussen het 
afhalen van een onderdeel uit de voorraad en wederopname van het intern gerepareerde 
onderdeel. Ook hier is de spreiding groot (standaard deviatie 35 dagen), vooral veroorzaakt 
door 10% van de onderdelen dat langer dan 60 dagen in dit traject verblijft. Zowel qua 
besturing als informatievoorziening zijn daarvoor een aantal aandachtspunten te noemen. 
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B: Het algemene beeld dat uit de interviews naar voren kwam is dat de aansturing van 
interne reparatie van onderdelen onvoldoende aandacht krijgt. De beschikbare capaciteit aan 
monteurs moet worden verdeeld over reparaties aan de productielijn en reparaties van 
onderdelen. De acute gevolgen van het uitstellen van een reparatie aan de productielijn zijn 
veel duidelijker zichtbaar dan die van het uitstellen van onderdeelreparaties. Dit krijgt 
daardoor steevast de prioriteit. Er is daarom een coördinatiemechanisme noodzakelijk om te 
komen tot een juiste balans tussen inzet van monteurs in de lijn en voor interne 
onderdeel reparaties. 

1: Voor een optimale aansturing van de interne reparatie zullen een aantal 
informatieaspecten verbeterd moeten worden. Een basisvereiste is een actueel overzicht van 
de onderdelen in interne reparatie, waarbij per onderdeel duidelijkheid bestaat over: 

• De klacht en wat eraan moet gebeuren. 

• Hoeveel uren van een monteur naar schatting nodig zijn. 

• Welke materialen nodig zijn, wat al is besteld en wanneer deze beschikbaar kunnen zijn. 

• Welke monteur er al mee bezig is. 

• Welke prioriteit de reparatie heeft. 

G. Exteme reparatie 

Indien een onderdeel extern wordt gerepareerd treedt gemiddeld de langste doorlooptijd op. 
Gemiddeld duurt het 57 dagen vanaf het moment dat een onderdeel uit de voorraad wordt 
gehaald, tot het gerepareerd weer wordt opgenomen in de voorraad. Ook hier is de spreiding 
groot en is er een gedeelte met een zeer lange doorlooptijd. 19% van de onderdelen is 
langer dan 80 kalenderdagen buiten de voorraad. De aandachtspunten voor de besturing en 
informatievoorziening voor de externe reparatie zijn: 

B: De afhandeling van de externe reparatie is de verantwoordelijkheid van de afdeling Bevo. 
Dit is een logische keuze, aangezien zij ook het contact met leveranciers onderhouden en 
beschikken over de benodigde kennis en mogelijkheden (in SAP) voor de aanmaak en 
bewaking van externe reparatieorders. Er vindt goederenverzending en -ontvangst plaats en 
daar is het CW in ieder geval bij betrokken. Toch levert deze taakverdeling in de praktijk 
problemen op. 

Het totaal aantal externe reparaties van repair-artikelen in 2003 was slechts 367. Verdeeld 
over zes bevoorraders zijn dat gemiddeld één tot twee externe reparatie per week per 
bevoorrader. Dit, in vergelijking met de reguliere bevoorradingsactiviteiten, complexe proces 
zal daarom niet snel routinematig worden uitgevoerd. Onderhoud vertrouwt na overdracht 
van het onderdeel en reparatieaanvraag volledig op Bevo. Bevo daarentegen hecht minder 
belang aan het minimaliseren van doorlooptijden en kosten van externe reparaties. De 
voorraad repair-artikelen is niet hun verantwoordelijkheid en zij zijn druk bezet met andere 
zaken (waarop zij wél worden afgerekend). 

1: Gebrek aan ondersteuning door het informatiesysteem is één van de oorzaken dat de 
externe reparatie niet vlekkeloos verloopt. Bevo heeft vooral het probleem dat de 
klachtomschrijving die zij aan de reparateur moeten verstrekken niet altijd duidelijk wordt 
aangegeven door Onderhoud. 

Aangezien Onderhoud de eindverantwoordelijke blijft over de voorraad repair-artikelen heeft 
zij graag inzicht in de stand van zaken betreft externe reparaties. Daarin zit volgens hen het 
grootste probleem. Over de overeengekomen reparatiekosten vindt geen terugkoppeling 
naar Onderhoud plaats. De geplande leverdatum is via SAP wel opvraagbaar door 
Onderhoud, maar omdat deze in ruim 80% van de gevallen overschreden wordt met 
gemiddeld 32 dagen, heeft deze weinig informatiewaarde. 
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Een van de redenen dat de EM04-order weinig gebruikt wordt om het totale proces te 
bewaken is het feit dat de externe reparatieaanvraag niet te koppelen is aan deze werkorder. 
Deze functionaliteit is niet ingericht en daarom wordt een losstaande aanvraag gemaakt. 

H. Verschroten 

Zoals al vermeld zal er verder geen aandacht worden geschonken aan het afvoeren van het 
te verschroten onderdeel. Dit heeft namelijk geen invloed op het hier gestelde doel van de 
beheersing van repair-artikelen. Wel van belang is het eventuele vervolg, namelijk het 
initiëren van de aankoop van een nieuw onderdeel. 

B: Wanneer een onderdeel overduidelijk niet te repareren is, kan het in de huidige situatie 
voorkomen dat monteurs of rayonleiders al besluiten tot het verschroten van een onderdeel. 
Wanneer zij verzuimen dit door te geven aan de staf van Onderhoud kan een eventuele 
nieuwe aankoop worden vergeten. 

1: De eis die dit aan het informatiesysteem stelt is dat de gebruiker herinnerd wordt aan het 
feit dat nog een vervolgactie moet worden genomen na het verschroten van een onderdeel. 

L Nieuwe aankoop 

De nieuwe aankoop van onderdelen is een eenvoudiger proces dan de externe reparatie. Er 
hoeft immers geen onderdeel naar een leverancier gestuurd te worden. De problemen zijn 
dan ook minder ernstig, maar van soortgelijke aard als bij de externe reparatie. 

B: Onderhoud plaatst bij Bevo een aankoopaanvraag en zij zijn verder verantwoordelijk voor 
de aansturing van de aankoop. Dit is de primaire taak van bevoorraders dus om die reden 
een logische keuze. Onderhoud is echter verantwoordelijk voor de voorraad van deze repair
artikelen en daarmee de belanghebbende voor minimale doorlooptijden en minimale 
aanschafkosten. Uit bijlage K.3 blijkt dat ook hier sprake is van onderdelen die zeer lang in 
bestelling staan, 11 % blijft langer dan 75 dagen openstaan. Concrete procedures voor de 
wijze waarop Bevo om zou moeten gaan met de bewaking van openstaande aankooporders 
zijn er niet. Bovendien is een coördinatiemechanisme noodzakelijk, waarmee Onderhoud 
zich ervan kan verzekeren dat levertijdbewaking ook gebeurt. 

1: De middelen voor levertijdbewaking zijn voor Bevo aanwezig. Het is vooral een kwestie 
van het juiste gebruik ervan. Dit is ook van belang voor Onderhoud. Aangezien zij inzicht 
willen hebben in de voortgang moet de op de aankooporder aangegeven leverdatum 
betrouwbaarder worden. Over 2003 werd 74% van de nieuwe aankopen na de geplande 
leverdatum geleverd met een gemiddelde overschrijding van 39 dagen. 

J. Ontvangst en controle 

B: Het komt voor dat niet goed gerepareerde onderdelen door ontbreken van een technische 
ingangscontrole onterecht in de voorraad worden opgenomen. De redenen voor het vergeten 
van deze extra controle zijn dat dit besluit is genomen door een persoon die onvoldoende 
inzicht heeft in de noodzaak daarvan, deze ervan uitgaat dat dit wel door iemand anders 
wordt gedaan of niet weet hoe de opdracht daartoe moet worden gegeven. 

1: In het informatiesysteem moet ervoor gezorgd worden dat overzicht blijft bestaan op de 
onderdelen die ter controle naar Onderhoud worden gestuurd. Dit moet voorkomen dat 
onderdelen vervolgens onbewust niet meer in de voorraad worden opgenomen. 

Er dient een oplossing te worden gezocht voor het probleem dat goederenontvangst na een 
externe reparatie momenteel belemmerd wordt door een onjuiste prijs in de 
reparatieaanvraag. Onderdelen zijn daardoor onnodig lang niet beschikbaar in de voorraad. 
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Aangezien Onderhoud verantwoordelijk is voor de voorraad repair-artikelen wensen zij een 
duidelijk signaal vanuit het CW wanneer een onderdeel vanuit extern ontvangen is. 

6.3 Aandachtspunten op tactisch niveau 
Ook voor de vier tactische aspecten uit H5 (1 t/m IV), zijn de verschillen bepaald tussen de 
huidige en de ideaalsituatie. Ook hier is per aspect onderscheid gemaakt naar Besturing en 
Informatiesysteem middels de letter B en 1. 

L Planning 

B: De huidige planning beperkt zich tot acties die volgen wanneer monteurs misgrijpen op 
een bepaald onderdeel. De voorraad wordt niet proactief doorgelicht op 
verbetermogelijkheden. Het ontbreekt aan een duidelijke toewijzing van 
verantwoordelijkheden op dit gebied. Als gevolg daarvan worden kansen om snel actie te 
ondernemen op onderdelen die mogelijk lijnstilstand kunnen gaan veroorzaken door een 
lage voorraad, niet ten volle benut. Ook komt het voor dat onderdelen, waarvan de voorraad 
kan worden afgebouwd, nog worden gerepareerd of zelfs worden vervangen door een 
nieuwe. 

1: Voor een goede planning dient het informatiesysteem enerzijds te helpen bij het selecteren 
van onderdelen die in aanmerking komen voor voorraadverhoging dan wel -verlaging. 
Anderzijds dient het te voorzien in de benodigde informatie bij de afweging die de planner 
maakt. 

Wat betreft het selecteren van onderdelen met mogelijk te weinig voorraad heeft de planner 
nu slechts de weeklijsten met artikelen waarvan de voorraad nul is. Voor het signaleren van 
te hoge voorraad zijn nog geen methoden beschikbaar. 

Gegevens die een planner in ieder geval nodig heeft voor een gefundeerde beslissing over 
de voorraadhoogte, maar momenteel slechts beperkt beschikbaar zijn, betreffen: 

• Historisch vraagpatroon en verwachting voor toekomst. 

• Verwachting van en gerealiseerde doorlooptijden van de verschillende opties om de voorraad 
aan te vullen. 

• De kosten voor het in voorraad houden van een onderdeel. 

• Duidelijkheid voor alle onderdelen in welke machines ze zijn toegepast. 

• Mate van kritiekheid van deze machines voor productieproces. 

IL Technische evaluatie 

B: Om maximaal leereffect te halen uit de gevonden defecten aan uitgewisselde onderdelen 
moet een juiste aansturing zorgen dat de betrokkenen zich ook inzetten voor het vastleggen 
van die kennis. De monteur die het onderdeel in de lijn uitwisselt moet de oorzaak 
vastleggen. Informatie over het gevonden defect komt voort uit de interne of externe 
reparatie. Er is nu niet duidelijk een persoon aangewezen die hierover waakt en de 
betrokkenen aanspoort tot het vastleggen van die informatie. 

1: De informatievoorziening moet de mogelijkheid bieden de zojuist genoemde informatie op 
gestructureerde wijze vast te vastleggen. Zodanig dat deze ook door de juiste personen is in 
te zien. De oorzaak wordt al goed vastgelegd in de storingsrapporten, maar de koppeling 
met het defecte onderdeel ontbreekt in meer dan de helft van de gevallen. Voor de interne 
reparatie kunnen de bevindingen in de EM04-order worden vastgelegd. Maar alleen de PU 
FAS doet dit ook werkelijk. Voor de externe reparatie kan de externe reparateur gevraagd 
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worden om een reparatierapport te mee te zenden. Het is niet noodzakelijk dat deze nog op 
een andere wijze worden opgeslagen dan in een papieren archief. 

IJL Prestatie-evaluatie 

B: De huidige prestatie-evaluatie, wat betreft het afdekken van risico op lijnstilstand, is 
beperkt tot de beoordeling van de lijst met onderdelen waarvan de voorraad nul is. Impliciet 
komt deze totaalprestatie ook aan bod in de dagelijkse bespreking van lijnstilstand, de 
downtime meetings. Wat betreft kosten die gemaakt worden voor repair-artikelen is er 
slechts een beeld van de totale voorraadwaarde, de uitgaven aan externe reparaties en de 
uitgaven aan nieuwe onderdelen per PU. Gedetailleerder is het overzicht niet. 

Het aantal onderdelen buiten voorraad en de opgetreden lijnstilstand geven weliswaar een 
beeld van de totaalprestatie, maar hiermee is niet duidelijk op welke deelstappen de 
aandacht gevestigd moet worden. Het is daarom belangrijk de prestatie per deelstap te 
evalueren, zodat gericht kan worden bijgestuurd. Aangezien Onderhoud de beheerder is van 
de voorraad repair-artikelen zullen zij de prestatie van de gehele keten moeten kunnen 
beïnvloeden. Niet alleen de stappen waar Onderhoud direct invloed op heeft, maar ook 
activiteiten van Bevo moeten kunnen worden beïnvloed. 

Evaluatie van de investering in de voorraad is nu gebaseerd op de totale waarde. Een groot 
deel daarvan is niet beïnvloedbaar via de beheersing van repair-artikelen (zie §3.3). Slechts 
13% van het totaal is werkelijk beïnvloedbaar, omdat dit bewegende onderdelen zijn met 
meer dan één stuk in omloop. Evaluatie van de investering in voorraad zou daarom 
effectiever zijn als deze specifiek gericht is op de beïnvloedbare 13% van het totaal. 

1: Het herontwerp van het informatiesysteem moet uitsluitsel geven over de vorm waarin de 
zojuist bij de besturing genoemde informatie gepresenteerd kan worden. Daarnaast 
ontbreekt bepaalde informatie nog, namelijk: 

• De kosten die gemaakt worden bij de interne reparatie (materiaalgebruik en uren). 

• Registratie van de deelstap waarin onderdelen verkeren wanneer ze nog intern verblijven. 

• Registratie van het moment van ontvangst van een onderdeel van een externe leverancier of 
reparateur en niet alleen het moment van inboeken in de voorraad. 

IV. Financieel 

B: Wat betreft de financiële besturing zullen verder geen aandachtspunten worden 
genoemd. De juiste uitvoering hangt slechts af van de beschikbaarheid van de juiste 
informatie. Daarop wordt hieronder ingegaan. 

1: In het kader van de financiële rapportage wensen de afdeling Finance en de hoofden van 
de afdelingen Onderhoud inzicht te hebben in de gemaakte kosten voor een bepaalde 
machine of lijndeel. De gemaakte kosten voor het weer aanvullen van de voorraad van 
gebruikte repair-artikelen zijn momenteel niet te herleiden tot een machine of lijndeel. Kosten 
voor externe reparaties en nieuwe aankopen zijn wel bekend, maar alleen voor een PU als 
geheel. Kosten voor interne reparaties worden niet specifiek vastgelegd. Om kosten van 
interne reparaties te bepalen dienen gewerkte uren en verbruikte materialen geregistreerd te 
worden. Om de kosten toe te kunnen wijzen aan machines ontbreekt in SAP de benodigde 
koppeling tussen de veroorzakende machine en de reparatie/aankoop van het repair-artikel. 
Voor de interne reparatie is de mogelijkheid daarvoor al aanwezig in SAP. Voor de externe 
reparatie en nieuwe aankoop is de inrichting van de koppeling nog niet gerealiseerd. 

Voor de toewijzing van budgetten voor de afdelingen Onderhoud speelt bovendien het 
kapitaal dat opgesloten zit in nog te repareren onderdelen een rol. Onderhoudsafdelingen 
worden nu belast met de volledige waarde van reserveonderdelen zolang deze nog niet 
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geretourneerd zijn aan het CW. Inzicht in de waarde van de onderdelen die nog 
geretourneerd zullen worden is er momenteel niet. Uit bijlage Q blijkt het belang van die 
informatie. Over 2003 schommelde de waarde van alleen de onderdelen in externe reparatie 
tussen€ 69.418,- en€ 220.079,-. Dit is een aanzienlijk bedrag ten opzichte van de totale 
omzet van€ 1.080.887,- over 2003. Voor het inzicht in het opgesloten kapitaal in onderdelen 
die nog geretourneerd worden aan het CW dient op een willekeurig moment duidelijk te zijn 
welke onderdelen zich bevinden in de deelstappen B, C, D, F en G. Momenteel is dit alleen 
duidelijk voor deelstap G. 

6.4 Conclusie 
In H4 werden diverse problemen geconstateerd bij de beheersing van repair-artikelen. 
Daarop werd in H5 een uitgebreid overzicht gegeven van de huidige inrichting van de 
beheersing van repair-artikelen. Dit hoofdstuk had als doel te achterhalen wat de 
aandachtspunten zijn, wanneer de huidige situatie wordt vergeleken met de gewenste 
ideaalsituatie. De gevonden aandachtspunten bij zowel de operationele deelstappen als de 
tactische aspecten zijn samengevat tot conclusies ten aanzien van de besturing en het 
informatiesysteem. Tussen haakjes wordt bij de conclusies verwezen naar de operationele 
deelstappen en/of tactische aspecten waarop deze gebaseerd zijn. 

6. 4.1 Conclusies t.a.v. de besturing 

Hieronder zijn de conclusies wat betreft de besturing op een rijtje gezet. De conclusies i Urn 
iii hebben betrekking op de inrichting van de positiestructuur; iv Urn vii betreffen de 
procedurestructuur. Deze twee zaken vormen de leidraad voor het herontwerp in H8. 

i. Taken en verantwoordelijkheden zijn verspreid over diverse personen en niet duidelijk 
gedefinieerd (deelstappen D, E, F, G, H, /, J en tactische aspecten / en Il) . De gedeelde 
verantwoordelijkheid leidt ertoe dat niemand zich echt verantwoordelijk voelt. Doordat niet 
duidelijk is wie wat doet of hoort te doen, wordt de opvolging van acties soms vergeten. 
Verspreiding van taken leidt tevens tot minder routine in de uitvoering. 

ii. De uitvoering van taken ligt niet altijd bij degene die hier het meest effectief en efficiênt toe in 
staat is (deelstappen D, Een J). 

iii. Onderhoud is eindverantwoordelijke voor repair-artikelen, maar kan de benodigde 
taakuitvoering van Bevo onvoldoende beïnvloeden (deelstappen Gen I en tactisch aspect /Il). 

iv. In tegenstelling tot het beslissingsproces zelf, zou de opvolging van stappen wél gebaat zijn 
met strakke regulering via vaste regels en procedures (deelstap E) . 

v. Om te voorkomen dat interne onderdeelreparaties de laagste prioriteit krijgen bij de 
onderhoudsplanner, is een coördinatiemechanisme noodzakelijk (deelstap F). 

vi. Alleen de totaalprestatie wordt geêvalueerd, niet de afzonderlijke deelprestaties. Hoewel dit 
gewenst is, gebeurt dit niet omdat enerzijds informatie niet beschikbaar is en anderzijds omdat 
niemand deze systematisch verzamelt. (tactisch aspect /Il) . 

vii. Evaluatie van de voorraadwaarde zou slechts gericht moeten zijn op het beïnvloedbare deel 
(tactisch aspect /Il). 

6. 4.2 Conclusies ta. v. het informatiesysteem 

In dit hoofdstuk is per operationele deelstap en tactisch aspect van de beheersing van repair
artikelen, nagegaan wat er ontbreekt aan de huidige inrichting van het informatiesysteem ten 
opzichte van de ideaalsituatie. Uit dat overzicht is een achttal zaken naar voren gekomen, 
welke het uitgangspunt vormen voor de eisen aan het herontwerp van het 
informatiesysteem. 

Bij de conclusies wordt tevens verwezen naar de operationele deelstappen en/of tactische 
aspecten waarop deze gebaseerd zijn (§5.1 figuur 5.2). 

Deel III: Diepteonderzoek 43 



Planning & besturing van reserveonderdelen bij NedCar 

i. Volledige dekking van registratie: Er moet een 100% volledige en actuele lijst beschikbaar zijn 
van alle repair-artikelen die uit de voorraad zijn gehaald en waarvoor nog een equivalent terug 
in de voorraad hoort te komen (deelstappen D, E, F, H, J) . 

ii. Traceerbaarheid en actuele statusinformatie: Voor ieder repair-artikel dat uit de voorraad is 
gehaald en waarvoor nog geen equivalent terug in de voorraad is opgenomen, moet duidelijk 
zijn: waar het defecte onderdeel is, wat er (nog) aan defect is, welke reparaties gepland zijn, 
welke materialen daarvoor in bestelling staan, welke monteur eraan werkt, welke prioriteit de 
reparatie heeft, bij welke externe reparateur het is, bij welke leverancier een nieuwe in 
bestelling staat, de verwachte datum gereed en de verwachte kosten wanneer in externe 
reparatie (deelstappen A, D, E, F, G, /, JJ. 

ii i. Reparatie- en aankoophistorie: Voor alle in het verleden uitgevoerde externe reparaties moet 
de volgende informatie beschikbaar zijn: wie het heeft gerepareerd, tegen welke kosten, met 
welke levertijd en indien mogelijk een gedetailleerd reparatierapport. Voor nieuwe aankopen: 
welke leverancier, voor welk bedrag en met welke levertijd. Voor interne reparaties: welke 
monteur heeft wat uitgevoerd, het aantal gewerkte uren, de doorlooptijd en welke onderdelen 
waren daarbij nodig (deelstappen E, F, G, / en tactische aspecten/, Il, fll en IV) . 

iv. Gericht zicht op onderhanden werk: De hierboven bij punt i genoemde lijst met onderhanden 
repair-artikelen moet tevens te sorteren zijn naar deelstap waarin het verkeert, naar een 
specifieke PU en ploeg binnen die PU waar het onderhanden is (deelstappen D, E, F en 
tactische aspecten fll en IV) . 

v. Interne prestatie-evaluatie: Van iedere deelstap moeten de verantwoordelijke personen 
individueel op hun prestatie geêvalueerd kunnen worden (tactisch aspect Il/) . 

vi. Externe prestatie-evaluatie: Externe reparateurs en leveranciers van nieuwe repair-artikelen 
moeten achteraf beoordeeld kunnen worden op het nakomen van de afgesproken leverdatum 
(deelstappen G, I en tactisch aspect /f/). 

vii . Ondersteuning van leverbewaking externe reparaties en nieuwe aankopen: Het 
informatiesysteem moet ervoor zorgen dat systematisch een overzicht wordt gegeven dat 
bevoorraders helpt bij de controle op levering van gerepareerde en nieuwe repair-artikelen 
binnen de afgesproken datum (deelstappen Gen IJ . 

viii. Brede toegankelijkheid van informatie: De bij de punten i,ii en iii genoemde actuele lijst en 
historische lijst met alle repair-artikelen in reparatie met bijbehorende status, moet voor 
iedereen binnen Onderhoud toegankelijk zijn (deelstappen A, D, Een tactische aspecten /, Il, 
fll en IV) . 

6.4.3 Aanpak herontwerp 

De gevonden aandachtspunten bij de besturing en het informatiesysteem voor de 
beheersing van repair-artikelen vormen het startpunt voor het herontwerp. Volgens Van Aken 
(1994) en Bemelmans (1998), volgt het ontwerp van de informatievoorziening 
normaalgesproken na het ontwerp van de besturing. Van deze volgorde zal in dit onderzoek 
worden afgeweken. Door de betrokkenen wordt geopperd dat de gebreken aan de 
informatievoorziening de hoofdredenen zijn van het niet goed functioneren van de 
beheersing van repair-artikelen. Om die reden is het onderzoek in eerste instantie 
geconcentreerd op een herontwerp van het informatiesysteem. De veranderingen aan het 
informatiesysteem zijn bepalend voor de benodigde veranderingen aan de 
procedurestructuur. Het herontwerp van de besturing komt daarom in H8 aan bod, na het 
herontwerp van het informatiesysteem in H7. 
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7 HERONTWERP INFORMATIESYSTEEM 

Voor het herontwerp van het informatiesysteem zal in dit hoofdstuk worden begonnen met de 
keuze van een basisconcept. De huidige mogelijkheden vanuit dit basisconcept zijn 
vergeleken met de eisen voortkomend uit §6.4.2. Voor de tekortkomingen die daaruit naar 
voren zijn gekomen, wordt in §7.2 een keuze gemaakt uit mogelijke oplossingen. In §7.3 
wordt uiteindelijk de balans opgemaakt en zal voor per eis zoals gesteld in §6.4.2 worden 
besproken hoe het informatiesysteem daar (na de aanpassingen) aan kan voldoen. 

7 .1 Conceptkeuze 
De standaard werkwijze die door SAP wordt voorgeschreven voor de beheersing van 
repareerbare reserveonderdelen, is beheersing via werkorders28

. In 2002 is in navolging van 
die aanpak het huidige proces met de EM04-order bij NedCar geïmplementeerd (zie §5.3.1 ). 
Het is mogelijk volledig afstand te doen van de huidige inrichting en een herontwerp te 
realiseren met bijvoorbeeld een MS Acces applicatie. De opdrachtgever stelt echter de eis 
dat de veranderingen indien mogelijk in SAP worden geïmplementeerd. Dit, om een wildgroei 
aan losse applicaties te voorkomen. Een tweede reden voor implementatie in SAP is dat 
daarmee tegemoet wordt gekomen aan de eis dat informatie voor alle betrokkenen 
toegankelijk is. 

Het huidige EM04-order concept is in lijn met de SAP-filosofie en zal daarom als basis 
worden gebruikt in dit herontwerp. 

7 .2 Benodigde aanpassingen EM04-concept 
De mogelijkheden van het gekozen EM04-concept zijn systematisch vergeleken met de 
eisen, gesteld in §6.4.2. Daaruit zijn vijf punten naar voren gekomen waarvoor een oplossing 
gezocht moet worden. Samenvattend betreft het de volgende punten, met daarbij 
aangegeven voor welke van eisen uit §6.4.2 deze aanpassing noodzakelijk is: 

1. Realisatie van volledige dekking met EM04-orders (§6.4.2 eis i). 

2. Mogelijkheid tot filteren op deelstappen (§6.4.2 eisen iii, iv en v) . 

3. Koppeling van reparatieaanvragen en EM04-orders (§6.4.2 eisen ii en iii). 

4. Scheiding goederenontvangst en factuur (§6.4.2 eis v,). 

5. Transactie voor leveranciersevaluatie (§6.4.2 eis vi) . 

In de hierna volgende vijf paragrafen worden deze punten uiteengezet. 

7.2.1 Realisatie van volledige dekking met EM04-orders 

Om via de EM04-orders volledig overzicht te houden op alle repair-artikelen die uit de 
voorraad zijn afgenomen, zijn aanpassingen noodzakelijk (§6.4.2 eis i). Voor een volledig 
overzicht moet voor ieder afgehaald repair-artikel een digitaal formulier tegenoverstaan in de 
vorm van een EM04-order. In de huidige situatie wordt alleen voor onderdelen die via een 
werkorder zijn besteld, automatisch een EM04-order aangemaakt in SAP. Onderdelen die 
via SAP@WEB zijn besteld, worden daardoor over het hoofd gezien. De drie opties om dit 
probleem te voorkomen zijn: 

1. Handmatig een EM04-order aanmaken wanneer via SAP@WEB is besteld 

2. Automatisch EM04-orders door SAP laten genereren voor SAP@WEB bestellingen 

3. Bestellingen van repair-artikelen via SAP@WEB blokkeren 

28 Bron: http://help.SAP.com, zie voor een voorbeeld van een werkorder van het type EM04 bijlage N 
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In de hierna volgende tabel 7.1 worden de drie opties met elkaar vergeleken. 

Voordelen Nadelen 
1. Handmatig • Geen aanpassingen in SAP nodig • Afhankelijk van discipline, onmogelijk 100% dicht te 
aanmaken houden 

• Kost extra tijd 

2. Automatisch • Voldoet voor alle PU's • Relatief grote aanpassing SAP noodzakelijk (ca. 1 
aanmaken week programmeerwerk) 

• Complexere programmatuur, dus hogere kosten bij 
andere aanoassinaen 

3. SAP@WEB • Kleine aanpassing in SAP (ca. 1 dag • Veel weerstand PU Paint die nog veel gebruik maakt 
blokkeren program meerwerk) van SAP@WEB 

• Eenvoudiger programmatuur en eenduidigere 
output 

.. . 
Tabel 7.1 Verge/tjkmg opties voor volledig overzicht op onderhanden repair-artikelen met EM04-orders 

Omdat optie 1 nog geen garantie biedt voor volledige dekking komt deze te vervallen. Er 
moet worden gekozen tussen optie 2 en 3, die beide een oplossing bieden voor het 
probleem. Optie 2 zou op korte termijn ingevoerd kunnen worden. Met een investering van 
circa € 4000,- voor één week programmeerwerk door een externe SAP-deskundige, 
functioneert dit systeem voor alle PU's. Toch wordt deze optie afgeraden door zowel SAP
deskundigen als ervaren gebruikers binnen NedCar. De reden is dat deze optie leidt tot nog 
complexere programmatuur en moeilijker te begrijpen output. 

Concluderend heeft optie 3 de voorkeur. Deze aanpassing kost slechts € 800,- aan 
programmeerwerk. Alleen bij de PU Paint ondervindt deze optie veel weerstand. Uit een 
steekproef bleek dat zij nog circa 83% van de repair-artikelen via SAP@WEB bestellen (zie 
bijlage L). Door het verbeterproject van consultancybureau Celerant is de verwachting dat 
binnen enkele maanden ook PU Paint via werkorders zijn bestellingen plaatst bij CW. Vanaf 
dat moment moet invoering van optie 3 geen problemen meer opleveren. 

7.2.2 Mogelijkheid tot filteren op deelstappen 

De EM04-order biedt uitstekende mogelijkheden om statusinformatie te registreren. Naast 
attributen is er een commentaarveld aanwezig. Het probleem van statusinformatie in 
tekstvorm is dat hiermee niet kan worden gefilterd op onderhanden repair-artikelen in een 
bepaalde deelstap (§6.4.2 eisen ii, iv en v). Het al aanwezige attribuut 'PmActType' (verder 
orderstatus genoemd) biedt deze mogelijkheid wel. Hiermee is momenteel al onderscheid te 
maken tussen de statussen: 'M05 Openstaand', 'M10 interne reparatie', 'M11 externe 
reparatie', 'M12 verschroten met vervanging ' en 'M13 verschroten zonder vervanging'. 
Daarmee ontbreekt nog het onderscheid tussen 'nog in te zamelen' en 'ingezameld, maar 
nog beslissen'. Bovendien is ook niet te zien of een onderdeel reeds gerepareerd of 
gearriveerd is en wacht op inspectie. De volgende extra keuzemogelijkheden voor 
orderstatussen moeten daarvoor worden toegevoegd: 

• M14 Ingezameld, wacht op beslissing 

• M15 In controle 
Deze aanpassing neemt slechts enkele uren in beslag voor een SAP-deskundige en kost 
daarmee naar schatting€ 400,-

7.2.3 Koppeling van reparatieaanvragen en EM04-orders 

Om te kunnen voldoen aan de eisen betreffende de statusinformatie (§6.4.2 eisen ii en iii) , 
dient de relatie tussen reparatie-/aankoopaanvragen en de EM04-order behorende bij het 
repair-artikel, waar deze uit voortkomt, duidelijk te zijn. Voor de aankoop van nieuwe 
onderdelen is gedurende dit project inmiddels een aanpassing uitgevoerd die het mogelijk 
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maakt de aankoopaanvraag aan de EM04-order te koppelen. Voor reparatieaanvragen 
bestaat deze mogelijkheid tot op heden echter nog niet. De beschikbare verbeteropties zijn: 

1. In de commentaartekst verwijzen naar het nummer van de reparatieaanvraag. 
2. Een standaardaanvraag gebruiken en deze door Bevo laten converteren. 
3. SAP aanpassen zodat de reparatieaanvraag in de EM04-order gemaakt kan worden. 

In de onderstaande tabel 7.2 worden deze drie opties met elkaar vergeleken. 

Voordelen Nadelen 
1. Met tekst in • Geen aanpassing in SAP nodig • Geen harde koppeling in SAP dus queries werken niet 
commentaar • Minder duidelijk overzicht 

• Extra werk om vast te leggen 
• Kosten zijn n()ÇI niet Qekoooeld 

2. Bevo aanvraag • Geen aanpassing in SAP nodig • Veel weerstand Bevo 
in EM04 laten • Kostendoorberekening juist • Reparatieaanvragen lastig te onderscheiden van 

converteren • Queries functioneren overige 

• Extra werk voor converteren 
3. Aanpassing SAP • Is gelijk aan de werkwijze voor de • Niet zeker of hiervoor 'user exit' mogelijk is (dus 
voor directe gebruikelijke aanvragen in werkorders ondersteund door SAP). Onderzoek kost ½ dag. 

aanmaak in EM04- • Kostendoorberekening juist • Indien mogelijk dan ca. 1 week programmeerwerk 

order • Queries functioneren 

Tabel 7.2 Vergelijking opties voor koppeling reparatieaanvragen 

Optie 1 wordt al toegepast door de PU FAS. Deze oplossing geeft wel het overzicht, want 
iedere gebruiker kan achterhalen naar welke reparatieaanvraag gezocht moet worden. Voor 
de overige problemen biedt deze optie echter geen oplossing. 

Optie 2 is al mogelijk maar wordt simpelweg niet gebruikt vanwege de in tabel 7.2 genoemde 
bezwaren. 

Optie 3 blijft nog over. SAP-deskundigen verwachten deze optie te kunnen realiseren. Het 
programmeerwerk kost circa 1 week, wat een investering met zich meebrengt van€ 4000,-. 
Verdere kosten om gebruikers op te leiden zijn nihil, aangezien de werkwijze dan 
overeenkomt met de reeds bestaande werkwijze voor de gebruikelijke aankoopaanvragen. 

7.2.4 Scheiding goederenontvangst en factuur 

In de huidige situatie is de ontvangst van extern gerepareerde onderdelen gekoppeld aan de 
bevestiging van de factuur. Dit leidt er onder andere toe dat de werkelijke ontvangstdatum 
niet betrouwbaar geregistreerd wordt, hetgeen de leveranciersevaluatie ook onbetrouwbaar 
maakt (§6.4.2 eis vi). Deze problematiek is besproken met een externe SAP-deskundige. Het 
blijkt dat de huidige werkwijze fundamenteel onjuist is. Reparaties worden nu in SAP 
behandeld als een nieuwe aankoop. De juiste werkwijze is deze externe reparaties als een 
dienst te behandelen in SAP. De goederenontvangst vindt dan gescheiden van de betaling 
voor de reparatiedienst plaats. Voor deze alternatieve optie moet er naast de reparatieorder 
ook een zogenaamde service entry sheet aangemaakt worden. Deze dient voor het 
bevestigen van de betaling voor de externe reparatie. 

Het grootste bezwaar tegen de alternatieve optie is dat het aanmaken van een service entry 
sheet extra werk oplevert. Ook is nog onduidelijk wie verantwoordelijk moet worden voor de 
uitvoering van de betaling, Onderhoud of Bevo? Dit voorstel stuit daardoor op zeer veel 
weerstand bij Bevo. Uit de praktijk blijkt bovendien dat er zeer weinig kennis bestaat bij de 
gebruikers binnen NedCar over de juiste werkwijze met dienstorders. 

Ondanks de nadelen, lijkt de beste optie voorlopig het handhaven van de huidige werkwijze. 
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7.2.5 Transadie voor leveranciersevaluatie 

Een tweede vereiste om de leverprestatie van leveranciers te kunnen evalueren is de 
beschikbaarheid van een transactie in SAP om de overeengekomen en gerealiseerde 
levertijden in het verleden te kunnen vergelijken (§6.4.2 eis vi). Deze SAP-transactie dient 
gemaakt te worden door een externe SAP-deskundige. Een verzoek daarvoor is reeds enige 
tijd geleden ingediend door Bevo, maar nog niet ingewilligd. Naar verwachting is de 
investering circa€ 800,- uitgaande van een dag programmeerwerk. Deze transactie is niet 
alleen noodzakelijk voor de leveranciers-evaluatie wat betreft repair-artikelen, maar tevens 
betreffende alle andere non productie goederen. De noodzaak van deze relatief goedkope 
uitbreiding in SAP staat daarom onomstotelijk vast. 

7 .3 Tegemoetkoming aan eisen met aanpast EM04-concept 
In het voorgaande deel van dit hoofdstuk is gesteld dat met het EM04-concept een de zojuist 
genoemde aanpassingen, een informatiesysteem beschikbaar is dat voldoet aan de in §6.4.2 
gestelde eisen. In deze paragraaf zal voor iedere van de acht eisen uit §6.4.2 worden 
beschreven op welke wijze eraan voldaan kan worden. Ter verificatie zijn deze punten 
besproken met zowel de SAP key-user van de PU Body als met een externe SAP
deskundige. Het betreft hier puur een beschrijving op welke manier het systeem invulling 
geeft aan die eisen. Hoe de organisatie en procedures ingericht worden, zodat dit ook 
werkelijk zo gebruikt wordt, komt in H8 bij de besturing aan de orde. 

i. Volledige dekking van registratie 

Door SAP@WEB bestellingen te blokkeren ontstaat een volledige dekking van alle 
afgehaalde repair-artikelen doordat voor ieder afgehaald repair-artikel en digitale equivalent 
in de vorm van een EM04-order open staat. Nu is het alleen nog zaak dat deze pas worden 
afgesloten als daadwerkelijk aanvulling van de voorraad heeft plaatsgevonden (of bewust 
niet wordt aangevuld). 

Voor een betrouwbaar overzicht op de onderdelen die terug in de voorraad zijn opgenomen 
kan de verantwoordelijke voor het sluiten van de EM04-orders gebruik maken van een 
automatische printjob29

. Daarmee kan deze persoon dagelijks automatisch een lijst 
ontvangen met alle onderdelen die in de afgelopen dag in de voorraad zijn opgenomen door 
CW. Deze lijst kan bovendien worden uitgebreid met meldingen van onderdelen die in het 
CW, van een externe reparateur of leverancier zijn ontvangen en voor controle onderweg zijn 
naar Onderhoud. 

SAP genereert de lijsten geheel automatisch, met als gevolg onafhankelijkheid van personen 
die de boodschap over moeten brengen. De kosten voor het inrichten en gebruiken van een 
printjob zijn overigens nihil. 

ii. Traceerbaarheid en actuele statusinformatie 

Als voldaan wordt aan eis i, dan is er voor ieder afgehaald repair-artikel een EM04-order 
aangemaakt. In deze EM04-order zijn al velden aanwezig om materialen te bestellen, 
werkuren te boeken, een verwachte datum gereed in te vullen, de prioriteit aan te geven en 
wie ervoor verantwoordelijk is. In het commentaarveld is ruimte beschikbaar voor een 
omschrijving van het defect, wat er nog aan moet gebeuren en waar het onderdeel zich 
bevindt (zie bijlage N). Belanghebbenden zijn daarmee niet meer afhankelijk van kennis die 
slechts bekend is bij enkele personen. Deze statusinformatie is door alle gebruikers 

29 Een automatische printjob houdt in dat de gebruiker eenmaal een standaard zoekactie (variant) aanmaakt, 
welke vervolgens op de achtergrond draait en op gezette tijden een printlijst genereert. Deze printjob is 
eenvoudig aan te maken door enkele personen binnen NedCar die daartoe geautoriseerd zijn. 
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eenvoudig en via een willekeurige PC met SAP op te roepen. Gebruikers kunnen met de 
SAP-transactie MM03 de beschikbaarheid van onderdelen in het CW controleren. Indien een 
onderdeel niet op voorraad is, komt men vanuit diezelfde transactie (via system ➔ 
stocklrequirements list) direct terecht bij openstaande EM04-orders. Deze kunnen 
rechtstreeks geopend worden en verschaffen de benodigde informatie over de status. Door 
de koppeling van reparatie- en aankoopaanvragen (§7.2.3) kan ook direct dieper gekeken 
worden naar de status van onderdelen die in bestelling staan of extern worden gerepareerd. 

iii. Reparatie- en aankoophistorie 

EM04-orders worden altijd bewaard in SAP, ook wanneer ze al afgesloten zijn. Datzelfde 
geldt voor reparatie- en aankooporders. Bovendien zijn hierin dan ook alle gemaakte 
werkelijke kosten geregistreerd. Alle bij eis iii genoemde informatie over in het verleden 
uitgevoerde interne/externe reparaties en nieuwe aankopen van een bepaald repair-artikel 
zijn dus eenvoudig op te vragen. 

iv. Gericht zicht op onderhanden werk 

Voor diverse besturingsactiviteiten (H8), hebben gebruikers een gefilterde lijst nodig van 
onderdelen met een bepaalde status. Of een rayonleider wil bijvoorbeeld een lijst hebben 
met onderdelen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Door aanwezigheid van de in 
§7.2.2 beschreven orderstatus is via SAP-transactie IW32 eenvoudig een lijst te tonen welke 
gefilterd is op onderdelen die bijvoorbeeld nog ingezameld moeten worden (status M05). Een 
willekeurige combinatie van selectiecriteria is mogelijk, zodat iedere gebruiker de gewenste 
lijst kan verkrijgen. Door gebruik te maken van zogenaamde varianten kan de gebruiker 
eenmaal aangemaakte selectieparameters opslaan om eigen standaardlijsten te creëren. 

v. Interne prestatie-evaluatie 

De prestatie van de personen verantwoordelijk voor een bepaalde deelstap kan worden 
afgemeten aan de door hen gerealiseerde doorlooptijden voor die deelstap. Omdat het 
omzetten van de orderstatus automatisch wordt geregistreerd, is tot op het niveau van 
individuen na te gaan hoe lang zij over een specifieke deelstap voor een bepaald repair
artikel hebben gedaan. Gemiddelden van gerealiseerde doorlooptijden per deelstap zijn niet 
eenvoudig verkrijgbaar zonder extra programmeerwerk. Zeker zo effectief is het monitoren 
van het aantal openstaande EM04-orders. Door de mogelijkheid om te selecteren op de 
deelstappen via de orderstatus en onderscheid te maken naar de vier verschillende PU's, 
ontstaat een gedetailleerd beeld van de prestaties en de knelpunten. 

vi. Externe prestatie-evaluatie 

De mogelijkheid tot goede prestatie-evaluatie van leveranciers is afhankelijk van de 
beschikbaarheid van de benodigde transactie en betrouwbare data. De benodigde transactie 
moet geen probleem zijn, zoals beschreven in §7.2.5. Er is echter geen oplossing gevonden 
die garandeert dat datum van ontvangst altijd correct wordt geregistreerd (§7.2.4). Prestatie
evaluatie van externe leveranciers is dus wel mogelijk, maar zal altijd kritisch moeten worden 
bekeken, alvorens hieraan conclusies worden verbonden. 

vii. Ondersteuning van leverbewaking externe reparaties en nieuwe aankopen 

De huidige controle die Bevo uitvoert op openstaande aankoop- en reparatieorders is het 
één- of tweewekelijks handmatig genereren van een lijst met openstaande orders. Om hier 
meer regelmaat in aan te brengen en kostbare wachttijd voor het uitvoeren van de zoekactie 
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te vermijden, is aan te raden hier een automatische printjob voor te creëren. Door het kiezen 
van de juiste parameterinstelling kunnen deze overzichten bijvoorbeeld worden beperkt tot 
alleen de reparaties en aankopen die reeds te laat zijn. 

viii. Brede toegankelijkheid van informatie 

Aangezien de oplossingen voor de eisen i, ii en III in het SAP-systeem worden 
geïmplementeerd, is deze informatie via een willekeurige PC met toegang tot SAP op te 
vragen. 

7 .4 Conclusie 
In dit hoofdstuk is een herontwerp voorgesteld van het informatiesysteem ten behoeve van 
de beheersing van repair-artikelen. De eerste keuze die daarbij is gemaakt, is dat de door 
NedCar ingeslagen weg met beheersing via de EM04-order, zal worden aangehouden. Dit 
concept is in overeenstemming met de standaard aanpak van SAP. Bovendien wordt 
daarmee voldaan aan de eisen dat het herontwerp in SAP wordt geïmplementeerd en het 
systeem voor iedereen toegankelijk is. 

Om te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in §6.4.2, is gekozen voor de volgende 
aanpassingen aan het huidige EM04-concept: 

1. Het blokkeren van bestellingen van repair-artikelen via SAP@WEB om te voldoen aan eis i. 
Kosten eenmalig ca.€ 800,-. Alleen mogelijk als ook PU Paint via werkorders bestelt. 

2. De aanmaak van twee extra orderstatussen om te kunnen filteren op onderhanden repair
artikelen in alle deelstappen (eisen iii, iv en v). Kosten ca. € 400,-. 

3. Het realiseren van de mogelijkheid reparatieaanvragen te koppelen aan de EM04-order voor 
volledige statusinformatie (eisen ii en iii). Kosten eenmalig ca. € 4000,-. 

4. Een goed alternatief voor de goederenontvangst die afhankelijk is van de factuurbevestiging 
in SAP is er niet. Leveranciers-evaluatie blijft daardoor onbetrouwbaar (eis vi) . 

5. Voor Leveranciers-evaluatie ontbreekt nog een geschikte SAP-transactie (eis vi) . Deze is ook 
noodzakelijk voor andere non productie goederen. Kosten eenmalig ca. € 800,-

Indien de veranderingen aan het informatiesysteem worden doorgevoerd en het systeem 
correct wordt gebruikt (H8 besturing), kan aan alle acht in §6.4.2 gestelde eisen worden 
voldaan. Verwijzend naar §6.4.2 is het volgende te concluderen: 

i. Volledige dekking van registratie: Te bereiken door een combinatie van het volledig aanmaken 
van EM04-orders op alle afgenomen repair-artikelen en weloverwogen afsluiten door zich 
alleen te baseren op de geregistreerde ontvangsten in het magazijn. 

ii. Traceerbaarheid en actuele statusinformatie: Voor ieder onderhanden repair-artikel is een 
EM04-order aangemaakt. Voor het interne gedeelte is daarin reeds alle gewenste informatie 
te registreren in vaste velden en een commentaarveld. Met aanpassing voor het koppelen van 
reparatieaanvragen (3) is ook het externe gedeelte volledig gekoppeld. Alle informatie is 
daarmee te vinden in of via de EM04-order. Naar de EM04-order wordt reeds automatisch 
verwezen in de SAP-transactie waarmee de voorradigheid van repair-artikelen wordt bekeken. 

iii. Reparatie- en aankoophistorie: Informatie vastgelegd t.b.v. eis ii blijft behouden in afgesloten 
EM04-orders. Kosten en gerealiseerde doorlooptijden zijn daarin ook te vinden. 

iv. Gericht zicht op onderhanden werk: Na doorvoering van aanpassing 2, is onderhanden werk 
te filteren op alle deelstappen en ploeg. Daarmee is gericht zoeken mogelijk. 

v. Interne prestatie-evaluatie: Doordat statusovergangen in een EM04-order automatisch worden 
geregistreerd zijn individuele prestatie nauwkeurig te volgen. Voor een beeld van de 
totaalprestatie en per deelstap, is monitoren van aantallen orders per deelstap een oplossing. 

vi. Externe prestatie-evaluatie: Met de bij punt 5 genoemde transactie zijn leveranciers te 
evalueren op hun prestatie. Onbetrouwbare levertijden door het niet kunnen veranderen van 
punt 4 zorgen ervoor dat de evaluatie kritisch moet worden bekeken. 
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vii. Ondersteuning van leverbewaking externe reparaties en nieuwe aankopen: Alleen door het 
aanmaken van een automatische printjob is hierin de gewenste continuïteit tegen lagere 
inspanningen aan te brengen. 

viii. Brede toegankelijkheid van informatie: Het gebruik van het EM04-concept in SAP, zorgt 
ervoor dat alle informatie uit de eisen i, ii en iii voor iedereen toegankelijk is. 

Concluderend is door gebruik van het EM04-concept met slechts een viertal aanpassingen 
een informatiesysteem voor de beheersing van repair-artikelen beschikbaar, dat voldoet aan 
de acht eisen die in §6.4.2 werden gesteld. Alleen aan eis vi kan beperkt worden voldaan, 
aangezien goederenontvangst momenten onbetrouwbaar blijven. De totale eenmalige 
investering voor alle voorgestelde aanpassingen bedraagt naar schatting€ 6000,-. 
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8 HERONTWERP BESTURING 

Het herontwerp van de besturing valt uiteen in een herontwerp van de positiestructuur en de 
procedurestructuur. Van Aken (1994) geeft daarvoor de volgende definities. De 
positiestructuur van een organisatie is het statische patroon van de posities van de 
organisatie met hun onderlinge relaties. De procedurestructuur van een organisatie is het 
patroon van haar fysieke en bestuurlijke elementaire processen met hun onderlinge relaties. 

Dit hoofdstuk begint met een bespreking van aanpassingen aan de positiestructuur en gaat 
vervolgens over op de aanpassingen aan de procedurestructuur voor de beheersing van 
re pair-artikelen. 

8.1 Positiestructuur 
Aangezien de opdrachtgever slechts bij uiterste noodzaak bereid is tot grote veranderingen 
aan de huidige positiestructuur3°, is er sprake van beperkte ontwerpvrijheid. Met de 
bestaande positiestructuur als basis, zijn aanpassingen geformuleerd naar aanleiding van de 
genoemde aandachtspunten in H6. Samengevat zullen de volgende aanpassingen worden 
voorgesteld als oplossing voor de tussen haakjes genoemde conclusie(s) uit §6.4.1: 

1. Eén repair-coördinator per afdeling Onderhoud (conclusies i en v) . 

2. Eén centrale repair-coördinator op overkoepelend Central Maintenance niveau (conclusie iii) . 

3. Reductie van het aantal bevoorraders voor externe reparaties (conclusie i) . 

4. Scherpere afbakening van taken en verantwoordelijkheden (conclusies i en ii). 
Deze vier aanpassingen zullen hierna achtereenvolgens worden besproken. 

8.1.1 Eén repair-coördinator per afdeling Onderhoud 

Eén van de grote problemen binnen de beheersing van repair-artikelen is dat taken en 
verantwoordelijkheden verspreid zijn over vele personen (§6.4.1 , conclusie i), terwijl niemand 
het overzicht heeft op het gehele proces. Een hoofd Onderhoud is de verantwoordelijke voor 
repair-artikelen, maar heeft geen tijd om tot in detail het overzicht te houden. Daarom wordt 
voorgesteld een nieuwe staffunctie te creëren binnen ieder van de vier afdelingen 
Onderhoud, genaamd repair-coördinator. 

De verantwoordelijkheid voor de repair-artikelen blijft binnen het lijnmanagement, dus de 
personen die de deelstappen uitvoeren en het hoofd Onderhoud als eindverantwoordelijke. 
De repair-coördinator heeft daarin een belangrijke assisterende rol. Hij is puur 
verantwoordelijk voor het houden van overzicht op het proces, zorgen dat dit juist 
gedocumenteerd wordt en gerapporteerd naar het hoofd onderhoud. Zoals bij punt 4 nog 
wordt besproken, is het niet de bedoeling dat de repair-coördinator zelf de interne reparaties 
gaat plannen of defecte onderdelen gaat inzamelen. Deze taken blijven de 
verantwoordelijkheid van de personen die hier, vanuit hun functie, effectiever en efficiënter 
toe in staat zijn (zie verder punt 4). De repair-coördinator heeft echter wel een sturende rol 
hierin: hij vertegenwoordigt de belangen van de repair-artikelen (oplossing voor conclusie v 
uit §6.4.1 ). De repair-coördinator heeft geen zeggenschap, maar wel invloed over die 
personen, omdat gerealiseerde prestaties van deze personen door de repair-coördinator 
worden gerapporteerd aan hun chef. 

Aangezien de repair-coördinator beschikt over het overzicht op alle deelstappen is het voor 
de hand liggend dat hij in ieder geval wél verantwoordelijk wordt voor deelstap E, de 
vervolgbeslissing. 

30 Zoals het volledig overnemen van de huidige activiteiten van Bevo door Onderhoud 
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Deze nieuwe functie zou moeten worden vervuld door één persoon per afdeling Onderhoud 
(voor de vier ploegen samen). Om risico door ziekte of verlof te vermijden, is het verstandig 
om binnen iedere afdeling Onderhoud, een tweede persoon aan te wijzen die de taken van 
de repair-coördinator te allen tijde kan overnemen. Een tweede persoon kan ook uit 
praktische overwegingen noodzakelijk zijn. Niet iedere repair-coördinator zal zowel het 
kennisgebied elektrotechniek als werktuigbouwkunde volledig beheersen. 

De creatie van deze nieuwe functie wil niet zeggen dat er een extra medewerker nodig is. In 
feite heeft iedere afdeling Onderhoud in de huidige situatie al één of twee personen die een 
grotere rol spelen bij de beheersing van repair-artikelen. Het ligt voor de hand om deze 
personen in de nieuwe situatie te benoemen tot repair-coördinator. Een repair-coördinator 
zal taken vervullen die nu nog verspreid zijn over meerdere personen. Het gaat dus om een 
herverdeling van taken, waarbij de coördinatietaken betreffende repair-artikelen 
geconcentreerd worden bij één persoon. 

8.1.2 Eén centrale repair-coördinator voor het overkoepelend Centra/ Maintenance 
Voor een nieuwe aankoop, maar vooral voor de externe reparatie van onderdelen is er 
goede aansturing van de afdeling Bevo nodig. Vanwege het beperkt aantal externe 
reparaties ontvangt dit proces momenteel te weinig aandacht van zowel bevoorraders als 
hun chef, het hoofd CW. Onderhoud is eindverantwoordelijke voor de repair-artikelen, maar 
aangezien Bevo onder een andere afdeling valt (CW), heeft Onderhoud onvoldoende invloed 
op de taakuitvoering aldaar (§6.4.1, conclusie iii). 

De zojuist benoemde functie repair-coördinator binnen de afdelingen Onderhoud zou zich 
ook bezig kunnen houden met de aansturing van de bevoorraders-activiteiten wat betreft 
nieuwe aankoop en externe reparatie van repair-artikelen. Het gestelde probleem blijft 
echter: een repair-coördinator heeft als afgevaardigde van Onderhoud te weinig invloed 
binnen Bevo. Bovendien zou een dergelijke aansturing tot onnodig veel complexiteit leiden. 
Iedere bevoorrader wordt in dat geval door vier verschillende repair-coördinatoren 
tegelijkertijd aangestuurd. 

Het niveau waar verantwoordelijkheid voor repair-artikelen en macht over zowel Onderhoud 
als Bevo samenkomen, bevindt zich op het niveau van het management van het 
overkoepelende Central Maintenance (CM). Hier is dezelfde redenatie van toepassing als bij 
de repair-coördinatoren en wordt voorgesteld een huidig staflid van Central Maintenance te 
benoemen tot centrale repair-coördinator. Deze centrale repair-coördinator heeft vanuit zijn 
hiërarchische positie zowel het overzicht op het gehele proces (bij Onderhoud én bij CW), als 
de invloed over de betrokken partijen. In de onderstaande figuur 8.1 is dit schematisch 
weergegeven. 

Repair-coórdinator 
Onderhoud 

/ 
detail ! (----------\, 

/ 

Centrale 
repair-coördinator 

.... , ... -------... 

',,, ...... 

ploeg ploeg ploeg ploeg 
monteurs monteurs monteurs monteurs 

Hoofd 
cw 

Rguur 8.1 Repair-coördinatoren in de voorgestelde positiestructuur 

De centrale repair-coördinator zal de spil zijn tussen de vier repair-coördinatoren binnen de 
afdelingen Onderhoud en CW. Hij gebruikt zijn invloed (door zijn positie onder het hoofd CM) 
voor het eventueel aansturen van CW op de door Onderhoud gewenste prestatie wat betreft 
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nieuwe aankopen en externe reparaties. Daarbij heeft de centrale repair-coördinator als taak 
te rapporteren aan het hoofd CM over de prestaties van de vier afdelingen Onderhoud en 
CW op het gebied van repair-artikelen. 

In de huidige staf van CM is reeds een persoon die zich op overkoepelend CM-niveau onder 
andere bezighoudt met zaken aangaande reserveonderdelen. Het is alleen noodzakelijk dat 
deze persoon nadrukkelijk de rol van centrale repair-coördinator krijgt toegewezen en dat dit 
ook binnen de organisatie kenbaar wordt gemaakt. 

8.1.3 Reductie aantal bevoorraders voor externe reparatie 

In §6.4.2 werd bij conclusie i gemeld dat de versnippering van taken over diverse personen 
leidt tot onder andere minder routine in de uitvoering. Dit probleem speelt bij diverse 
deelstappen een rol en zal in het algemeen worden teruggedrongen door het in §8. 1.4 te 
bespreken verbetervoorstel . Eén geval van gebrek aan routine springt er echter dermate uit 
dat dit hier als afzonderlijk punt wordt besproken. Daarbij gaat het om deelstap G, de externe 
reparatie. 

Het totaal aantal behandelde externe reparaties varieerde in 2003 tussen de 25 en 339 per 
bevoorrader31

. Enkele bevoorraders hebben dus slechts weinig externe reparaties te 
verwerken (gemiddeld één per twee weken). De routine in het afhandelen van reparaties 
ontbreekt daardoor bij hen. Het is wellicht verstandig de afhandeling van de reparaties te 
concentreren bij twee personen, opgedeeld in bijvoorbeeld elektrotechnisch en 
werktuigbouwkundig. Het bijkomend voordeel is dat het de communicatie tussen Onderhoud 
en Bevo daarmee vereenvoudigt. 

De aankoop van nieuwe onderdelen kan overigens blijven bij de vaste bevoorrader. De 
daarvoor te verrichten activiteiten wijken niet af van de reguliere activiteiten van 
bevoorraders. Daarbij hebben zij ook al de vaste contacten met leveranciers en kunnen op 
die manier bestellingen van repair-artikelen eventueel samenvoegen met die van stock
artikelen. 

8.1.4 Scherpere afbakening taken en verantwoordelijkheden 

Bij dit vierde verbeterpunt komt wederom conclusie i uit §6.4.1 aan bod. Taken en 
verantwoordelijkheden zijn versnipperd over diverse personen en niet duidelijk gedefinieerd. 
Bovendien was een andere conclusie dat de uitvoering van taken niet altijd ligt bij degene die 
hiertoe het meest effectief en efficiënt toe in staat is (§6.4.1, ii). Het antwoord daarop in deze 
paragraaf is een scherpere afbakening van taken en verantwoordelijkheden. Hier volgen de 
hoofdpunten. In §8.2 worden deze in detail aangehaald bij de inrichting van de 
procedurestructuur. Daar waar taken en verantwoordelijkheden scherp afgebakend moeten 
worden betreft het de deelstappen D. Inzameling, E. Beslissing en F. Interne reparatie. 

Deelstap D, de inzameling van defecte onderdelen, moet nadrukkelijk de taak zijn van een 
monteur. De rayonleider is zijn directe chef die verantwoordelijk moet worden gehouden voor 
correcte inzameling. De rayonleider is namelijk degene die op de hoogte is van de 
uitgevoerde onderhoudsactiviteiten in de lijn en die meedraait in hetzelfde dienstrooster. 

Voor deelstap E, de vervolgbeslissing is de repair-coördinator de meest voor de hand 
liggende persoon met eventueel een tweede persoon voor de benodigde extra kennis. Dit is 
degene die het gehele proces kan overzien en inzicht heeft in de gevolgen van beslissingen. 
Rayonleiders, monteurs of andere staffunctionarissen kunnen uiteraard geconsulteerd 
worden, maar mogen de beslissing niet zonder medeweten van de repair-coördinator 
nemen. Hoewel het de responsiviteit ten goede zou komen, toont de praktijk aan dat de 

31 Op basis van alle reparatieorders over 2003 geregistreerd in SAP 
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interne bestuurbaarheid ernstig verstoord wordt door beslissingen die buitenmedeweten van 
de repair-coördinator om worden genomen. 

Deelstap F, de interne reparatie, moet volledig onder de controle van de onderhoudsplanner 
binnen Onderhoud vallen. Ook hier geldt dat eigen initiatieven van rayonleiders en monteurs 
resulteren in een onoverzichtelijke situatie. 

De bestaande positiestructuur, aangevuld met de zojuist beschreven aanpassingen, vormt 
de basis voor de in de volgende paragraaf te behandelen procedurestructuur. 

8.2 Procedurestructuur 
Deze paragraaf gaat in op de benodigde aanpassingen aan de procedurestructuur. Deze 
aanpassingen zijn niet, zoals in de vorige paragraaf, gestructureerd als antwoorden op de 
conclusies in §6.4.1. De hier beschreven procedurestructuur is in de eerste plaats een 
beschrijving van de wijze waarop de uitvoering van het proces plaats dient te vinden. Dit is 
eerder een logisch gevolg op de in H7 gekozen aanpassingen aan het informatiesysteem en 
de in de vorige paragraaf voorgestelde aanpassingen aan de positiestructuur, dan dat het de 
vorm heeft van een ontwerpproces. Antwoorden op de conclusies in §6.4.1 komen uiteraard 
wel aan bod. 

Eerst zal met een zogenaamde RACl-matrix (bijlage R) een volledig overzicht van het totale 
primaire proces worden weergegeven met te ondernemen acties, informatiegebruik en de rol 
van betrokkenen. De RACl-matrix beidt een snel overzicht, waarin echter niet alle aspecten 
ten volle worden benadrukt. Daarom geven §8.2.2 en §8.2.3 een aanvullende beschrijving 
van de gewenste procedures voor respectievelijk de operationele deelstappen en de 
tactische aspecten. 

8.2.1 Het volledige primaire proces in een RAG-matrix 

Het gewenste procesverloop is gedetailleerd beschreven in bijlage R. Deze flowchart geeft 
weer welke acties worden ondernomen en welke informatie daarbij wordt gebruikt en 
vastgelegd. Er is gebruik gemaakt van de RACl-methodiek om de rol van de betrokkenen bij 
iedere deelstap aan te geven. Deze weergave is gekozen vanwege de bekendheid van de 
medewerkers van NedCar hiermee, aangezien deze al met succes werd toegepast door 
consultancybureau Celerant. Parallel aan de flowchart is met de letters R, A, C en 1, de rol 
van de betrokkenen weergegeven. Deze codering staat voor: 

• Responsible: verantwoordelijke voor de uitvoering. 

• Accountable: eindverantwoordelijke, degene die de kosten draagt. 

• Consulted: ondersteunend bij de uitvoering/beslissing. 

• lnformed: degene die informatie uit de stap nodig heeft voor andere verantwoordelijkheden. 

8.2.2 Procedures op operationeel niveau 

Met de RACl-matrix is de rol van alle betrokkenen bij het primaire proces duidelijk 
weergegeven. Voor ieder van de deelstappen van het primair proces zal hierna de 
benodigde inrichting van de procedures worden beschreven. Deze procedures zijn 
noodzakelijk voor de coördinatie van de activiteiten op operationeel niveau. 

Van signalering van vraag (A) tot en met inzameling van het defecte onderdeel (DJ 

Een dagelijkse controletaak van iedere rayonleider moet zijn , het erop toezien dat de 
monteurs uit zijn ploeg: 

• Het storingsrapport (notification) hebben voorzien van de oorzaak 
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• De (EM02) werkorder onderhoud hebben voorzien van de uitgevoerde werkzaamheden. 

• De (EM02) werkorder onderhoud hebben gekoppeld aan de notification indien mogelijk. 

• De EM04-order hebben voorzien van de klacht. 

• De defecte onderdelen fysiek hebben ingeleverd, tenzij anders aangegeven in EM04-order. 

Na de in H7 genoemde aanpassingen aan het informatiesysteem beschikken rayonleiders 
over de daarvoor benodigde hulpmiddelen. Zoals in §7.3 beschreven, kunnen zij een 
standaard selectie maken. Daarmee is dagelijks een lijst te genereren met alle nog in te 
zamelen defecte onderdelen van monteurs uit de ploeg van een bepaalde rayonleider. 

Vervolgbeslissing (E) 

Zoals in §8.1 al vermeld, zal bij de vervolgbeslissing in ieder geval de repair-coördinator 
betrokken zijn en daarnaast eventueel een tweede persoon. 

In navolging van conclusie iv uit §6.4.1, is het structureren van de beslissing zelf buiten 
beschouwing gelaten. Gezien de complexiteit van de beslissing is het de vraag of richtlijnen 
ook leiden tot betere beslissingen. Daarbij is de eerste prioriteit beschikken over de 
noodzakelijke informatie en kan in een later stadium eventueel onderzoek worden gedaan 
naar de beslissing zelf. Er zal nu worden volstaan met het coördinatiemechanisme dat door 
Mintzberg ( 1989) wordt aangeduid als 'standaardisatie van vaardigheden'. Dat wil zeggen, 
de juiste uitvoering wordt verzekerd door plaatsing van medewerkers met ruime kennis en 
ervaring welke op peil gehouden wordt via cursussen en trainingen. 

De belangrijkste verandering wat betreft de aansturing van de beslissing, is de beschikking 
over een gerichte lijst met onderhanden werk. Door te selecteren op openstaande EM04-
orders met statuscode M14 ziet de beslisser slechts de defecte onderdelen die reeds zijn 
ingeleverd en waarover nog geen beslissing is genomen. Door diezelfde statuscode te 
veranderen in M10 Urn M15 geeft hij het startsignaal voor één van de vervolgstappen. 

Interne reparatie (F) 

De planning van interne reparaties is in handen van de onderhoudsplanner. De rayonleiders 
zorgen voor de aansturing van monteurs op basis van de planning. Onderhoudsplanners 
houden overzicht op de intern te repareren onderdelen door lijsten te genereren op basis van 
openstaande EM04-orders met status 'M10 interne reparatie' in combinatie met de 
betreffende PU. 

In de nieuwe situatie zal de repair-coördinator ervoor moeten zorgen dat de 
onderhoudsplanner voldoende aandacht besteedt aan de reparatie van repair-artikelen. Dit is 
de oplossing die wordt aangedragen voor conclusie v in §6.4.1. De taak van de repair
coördinator is het aangeven van de prioriteit van de te plannen interne reparaties. Voor het 
oplossen van conflicten bij deze onderlinge afstemming kan inspraak door het hoofd 
Onderhoud de doorslag geven. 

Externe reparatie (G) 

De externe reparatie wordt in gang gezet doordat de repair-coördinator een 
reparatieaanvraag maakt en deze samen met het defecte onderdeel aflevert in het CW. 
Belangrijk is dat dit slechts door de repair-coördinator gebeurt of dat deze in ieder geval op 
de hoogte is van de door anderen ter externe reparatie aangeboden onderdelen. 

Om overzicht te behouden op de openstaande externe reparaties heeft de repair-coördinator 
de beschikking over een overzicht van EM04-orders met de orderstatus M11 'externe 
reparatie' . Daarmee hoort de repair-coördinator zelf te controleren of Bevo actie heeft 
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ondernomen en of de geplande leverdatum in overeenstemming is met zijn wensen. 
Bijsturing, zoals het versnellen van een externe reparatie, kan in direct overleg tussen repair
coördinator en bevoorrader gebeuren. In geval van conflicten kan de centrale repair
coördinator voor bijsturing zorgen. 

Met het opgeven van een geplande leverdatum in de reparatieorder, verplicht Bevo zich tot 
het nakomen van deze afspraak. Zoals in §7.3 al werd aangegeven kunnen automatische 
printjobs van openstaande orders daarbij helpen. Deze werkwijze die de controle minder 
vrijblijvend maakt, kan worden aangevuld met selectiecriteria om te focussen op de orders 
die werkelijk te laat zijn. 

Verschroting (H) en nieuwe aankoop (1) 

Na het nemen van de beslissing verschroten, zorgt de repair-coördinator voor het omzetten 
van de orderstatus naar M12 en tegelijkertijd koppelen van een aanvraag voor een nieuwe 
bestelling. De standaard levertijd wordt op dat moment gegeven door SAP. Bevo kan deze 
leverdatum eventueel aanpassen aan wat overeengekomen is met de leverancier. De repair
coördinator zal er zelf voor moeten zorgen dat hij enkele dagen na de aanvraag controleert 
of de order is geplaatst en of de geplande datum nog overeenkomt met zijn wens. 

De procedure is vanaf dat moment gelijk aan die bij de externe reparatie en daar wordt 
daarom verder naar verwezen. 

Ontvangst en Controle (J) 

In de reparatieaanvraag wordt aangegeven of controle door Onderhoud nodig is. Als 
ontvanger wordt in de order in dat geval niet het magazijn (WH), maar de betreffende repair
coördinator opgegeven. Deze procedure functioneert goed en daaraan hoeft niets te 
veranderen. Wel dient de procedure voor de administratieve controle door de repair
coördinator aangepast te worden. De repair-coördinator hoort de volgende stappen te 
ondernemen op basis van de automatisch printlijst van onderdelen die bij het CW zijn 
binnengekomen, die hem dagelijks toekomt (zie §7.3): 

• EM04-orders van onderdelen die in de voorraad zijn opgenomen afsluiten 

• Van onderdelen die ter controle in aantocht zijn, de orderstatus in M15 veranderen. 

De nog openstaande EM04-orders met status M15 'in controle' , zorgen ervoor dat de repair
coördinator overzicht houdt op de onderdelen die nog gecontroleerd moeten worden. 
Mogelijk is daarbij de inzet van machines en/of monteurs nodig. De coördinatie daarvan 
wordt overgelaten aan directe afstemming tussen de repair-coördinator en de 
onderhoudsplanner. 

8.2.3 Procedures op tactisch niveau 

Deze paragraaf zal ingaan op de procedures die noodzakelijk zijn voor de coördinatie van de 
activiteiten op tactisch niveau. 

I planning 

De planning die moet leiden tot een optimale balans in de voorraad repair-artikelen op 
middellange termijn is de taak van de vier repair-coördinatoren in samenwerking met de 
centrale repair-coördinator. De repair-coördinatoren moeten zich voortaan actief op de 
hoogte blijven stellen van (geplande) wijzigingen aan het productieapparaat, zoals het 
verdwijnen van machines. Deze informatie dient te worden gebruikt bij toekomstige 
beslissingen over repareren of vervangen van defecte onderdelen. 
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Voor het gepland verhogen van het aantal onderdelen in de voorraad blijft de huidige 
'voorraad nul lijst' een simpele, maar doeltreffende indicator voor alle artikelen die een direct 
gevaar vormen. De repair-coördinator dient daarmee structureel te zoeken naar onderdelen 
waarvoor de voorraad mogelijk verhoogd moet worden. 

Door deelname aan de dagelijkse downtime meetings krijgt de repair-coördinator beter zicht 
op de knelpunten. Bij monteurs en rayonleiders moet bovendien duidelijk zijn dat de repair
coördinator voortaan het aanspreekpunt is voor problemen met repair-artikelen, zodat deze 
daarop actief kan inspringen in de planning. 

IL Technische evaluatie 

De aansturing voor het vastleggen van de benodigde informatie voor technische evaluatie is 
reeds besproken. Dat was de reden om dit aandachtsgebied in dit project te betrekken. De 
technische evaluatie zelf valt buiten de beheersing van repair-artikelen en wordt daarom 
verder niet besproken. 

IJL Prestatie-evaluatie 

Prestatie-evaluatie dient enerzijds geconcentreerd te zijn op het einddoel, namelijk 'minimale 
lijnstilstand door ontbrekende reserveonderdelen tegen minimale kosten'. Zoals in §6.4.1. bij 
conclusie vi werd aangegeven, is tevens belangrijk dat ook de prestatie van de deelstappen 
die leiden tot dit eindresultaat, wordt geëvalueerd. Van de voorraadwaarde is het beter het 
beïnvloedbare deel te beoordelen dan slechts het totaal (§6.4.1 conclusie vii). Daarbij moet 
de evaluatie structureel van aard zijn en niet vrijblijvend wanneer er toevallig aan wordt 
gedacht. 

In tabel 8.1 is een voorstel weergegeven voor mogelijke prestatie-indicatoren. De indicatoren 
1 Urn 4 zijn gericht op de eindprestatie; 5 en 6 betreffen deelprestaties. Voor iedere indicator 
is tevens kort aangegeven op welke manier deze bepaald kan worden en door wie. 

De minimale frequentie van vastleggen voor een indicator is bepaald door de mate van detail 
die nodig is om er uitspraken over te kunnen doen. De maximale frequentie is een afweging 
tussen de inspanning om de indicator te verkrijgen en extra inzicht door vaker vastleggen. 
Ter bepaling van een voorstel voor de frequentie van evaluatie, is gelet op de mate waarin 
deze in de tijd verandert en op korte termijn kan worden beïnvloed. Om de trend te bepalen 
en niet afhankelijk te zijn van één momentopname, kan de gewenste frequentie van 
vastleggen hoger zijn dan de frequentie van evalueren. In overleg met betrokkenen, is 
gekomen tot de in tabel 8.1 weergegeven frequenties. 

Deze resultaten kunnen repair-coördinatoren gebruiken in de rapportage naar de hoofden 
Onderhoud. Voor de hoofden Onderhoud biedt de informatie voldoende detail om te bepalen 
welke medewerkers eventueel bijgestuurd moeten worden. De centrale repair-coördinator 
kan dezelfde indicatoren gebruiken om het hoofd Centra! Maintenance inzicht te geven in de 
prestaties van de vier afdelingen Onderhoud en CW (Bevo). 

Voor de evaluatie van een indicator zijn normen nodig. Deze norm is nieI statisch maar zal 
geleidelijk aangescherpt worden. Door voor iedere indicator de gerealiseerde prestaties in de 
tijd te volgen, kunnen doelen worden gesteld voor de toekomst. 
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Prestatie-indicator Hoe te verkrijgen Door wie Frequentie Frequentie 
van van 

vastleggen evaluatie 

1. Aantal onderdelen voorraad nul Bestaande procedure met 
repair-

coördinatoren week maand 
(totaal en per PU) transactie transactie ZREF 

PU's 

2. Waarde beïnvloedbare 
Download uit Business repair-

voorraad [€] (totaal) 
Warehouse, gecorrigeerd in coördinatoren maand kwartaal 

Excel PU's 

3. Aantal onderdelen totaal Totaal aantal openstaande 
repair-

coördinatoren week week 
onderhanden (totaal en per PU) EM04-orders 

PU's 

4 . Kosten interne/externe reparatie 
Uit betalingen aan externe repair-

en nieuwe aankoop (totaal en per 
partijen en geregistreerde coördinatoren 

kwartaal kwartaal 
PU) 

uren en materialen in EM04- PU's en 
orders centrale 

5. Aantal onderdelen Aantal openstaande EM04- repair-
onderhanden per deelstap (per orders per orderstatus M05, coördinatoren week week 
PU) M10, M11, M14 en M15 PU's 

6. Percentage nieuwe aankopen 
Uit nog te maken transactie, centrale repair-

en reparaties voor plandatum maand maand 
geleverd (totaal) 

zie §7.3 coördinator 

Tabel 8.1 Voorstel prestatie-indicatoren 

IV. Financieel 

De benodigde informatie voor de financiële controle is meegenomen in het herontwerp. De 
daarvoor benodigde extra handelingen zijn reeds aan de orde gekomen bij de interne 
reparatie. Hier zal verder niet in worden gegaan op de vraag of hetgeen wat daar vervolgens 
mee gedaan wordt in het kader van financiële planning. 

8.3 Realisatie en kosten 
In deze paragraaf zal kort worden ingegaan op de vraag wat nodig is om de in dit hoofdstuk 
voorgestelde aanpassingen door te voeren bij NedCar. 

De nieuwe functies die in §8.1 zijn voorgesteld, de repair-coördinatoren, lijken grote 
veranderingen waarvoor nieuwe medewerkers moeten worden aangetrokken die daar 
fulltime mee bezig zullen zijn. Ten eerste zal voor deze functies geen fulltime tijdsbesteding 
nodig zijn. De functie (centrale) repair-coördinator kan gezien worden als één van de rollen 
die medewerkers hebben, naast nog eventueel andere rollen. Ten tweede staan deze 
coördinatorfuncties minder ver van de huidige situatie af dan lijkt. In iedere afdeling 
Onderhoud zijn al één of twee medewerkers die veel coördinerende taken voor de 
beheersing van de repair-artikelen op zich hebben genomen. Het gaat erom dat deze 
coördinerende functie nadrukkelijker gestalte krijgt en het ook de verantwoordelijkheid van 
de daartoe aangewezen persoon wordt om overzicht te houden op de gehele beheersing van 
repair-artikelen. 

Bij de bespreking van de procedurestructuur worden diverse nieuwe procedures 
aangedragen (vooral vanwege het aangepaste informatiesysteem). Deze extra inspanningen 
zijn verdeeld over vele medewerkers (ongeveer 200), maar zullen hoe dan ook extra 
manuren kosten binnen Onderhoud en Bevo. Extra tijd wordt gevraagd voor het vastleggen 
van statusinformatie in de EM04-order en de voorgestelde extra inspanningen bij de 
tactische aspecten (prestatie-evaluatie en planning). De opstartkosten zijn verwaarloosbaar. 
Er is namelijk alleen gebruik gemaakt van reeds bekende werkmethodes, zoals omgang 
werkorders en automatische printjobs. 
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Per repair-artikel dat uit de voorraad is gehaald, zal naar schatting in totaal 18 minuten32 

moeten worden besteed aan het vastleggen van de gewenste extra statusinformatie (in 
commentaartekst en omzetten van orderstatus). Deze tijd is verdeeld over monteurs, 
rayonleiders, de onderhoudsplanner en de repair-coördinator. Uitgaande van de 2.137 
afgehaalde repair-artikelen totaal over 2003, kost goede statusinformatie op jaarbasis circa 
641 manuren extra voor de vier afdelingen Onderhoud samen. 

De personen die de rol repair-coördinator krijgen zijn normaalgesproken al aanwezig bij de 
downtime meetings. Dit genoemde aspect bij tactisch aspect 1. Planning kost dus niets extra. 
Wel worden extra inspanningen gevraagd voor de voorgestelde prestatie-evaluatie door 
repair-coördinatoren. Naar schatting kost de rapportage van de prestatie-indicatoren twee 
uur per week voor ieder van de vier repair-coördinatoren binnen Onderhoud. De benodigde 
extra inspanning voor de centrale repair-coördinator wordt geschat op drie uur per week. De 
totaal benodigde inspanning voor de tactische aspecten bedraagt daarmee naar schatting 
550 manuren per jaar. 

Binnen Bevo wordt ook extra inspanning gevraagd voor de leverbewaking en leveranciers
evaluatie. Een ruwe schatting daarvoor is één manuur per week, dus 50 manuren per jaar. 

Concluderend bedragen de extra inspanningen binnen Onderhoud circa 1.200 manuren en 
50 manuren voor Bevo op jaarbasis. Uitgaande van uurloon van gemiddeld €30,- per uur 
betekent dit een jaarlijkse kostenpost van €37.500,-. 

8.4 Conclusie 
In H6 werd een zevental aandachtspunten opgesomd voor het herontwerp van de besturing. 
Op basis daarvan zijn een aantal aanpassingen aan de positiestructuur voorgesteld. De 
procedurestructuur is voornamelijk een logisch gevolg op de gekozen positiestructuur en het 
daarbij voorgestelde informatiesysteem in H7. Uiteraard is daarbij ook rekening gehouden 
met de aandachtspunten uit de conclusie van H6. 

De volgende aanpassingen aan de positiestructuur zijn voorgesteld: 

• Het benoemen van één repair-coördinator per afdeling Onderhoud, welke overzicht houdt op 
alle zaken aangaande repair-artikelen, deze documenteert en rapporteert aan het hoofd 
Onderhoud. 

• Het benoemen van een centrale repair-coördinator op overkoepelend Central Maintenance 
niveau. Deze functie is nodig voor het overzicht en invloed over zowel Onderhoud als Bevo. 

• Reductie van het aantal bevoorraders voor externe reparaties. Enkele bevoorraders hebben 
hier nu slechts sporadisch mee te maken, wat ten koste gaat van de routine en aandacht. 

• Scherpere afbakening van taken en verantwoordelijkheden. De deelstappen D, E en F zijn 
specifiek toegekend aan bepaalde functies om onoverzichtelijke situaties te voorkomen. 

Het gewenste procesverloop is gedetailleerd beschreven met een flowchart, waarin is 
aangegeven welke acties worden ondernomen en welke informatie daarbij wordt gebruikt en 
vastgelegd. Hierbij is gebruik gemaakt van de RACl-methodiek om de rol van de 
betrokkenen bij iedere deelstap aan te geven. 

Aan de coördinatie op operationeel niveau is als volgt invulling gegeven: 

• De rayonleider controleert op het correct inleveren van defecte onderdelen en correct gebruik 
van het informatiesysteem door monteurs 

32 Uitgaande van drie minuten per toevoeging en/of omzetting van de orderstatus. Afhankelijk van welke 
deelstappen het onderdeel doorloopt is dit gemiddeld zes maal nodig, totdat het weer in de voorraad is. 
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• De vervolgbeslissing zelf is niet verder gestructureerd. De aansturing is te verbeteren door de 
verantwoordelijkheid bij de repair-coördinator te leggen, die door consequent gebruik van de 
orderstatus in de EM04-order hier beter grip op krijgt. 

• De aansturing van de externe reparatie en de nieuwe aankoop is te verbeteren door een 
grotere controlerende rol van de repair-coördinator. 

Op tactisch niveau worden de volgende aanpassingen aan de procedures voorgesteld: 

• Het actiever volgen van wijzigingen aan machines door de repair-coördinator. Bovendien dient 
deze structureel de voorraad te evalueren op basis van de reeds bekende 'voorraad nul lijst', 
informatie uit downtime meetings en opmerkingen van monteurs. 

• Voor de prestatie-evaluatie is een zestal prestatie-indicatoren voorgesteld, welke zowel gericht 
zijn op de eindprestatie, als prestaties van deelstappen. 

• De technische evaluatie en financiêle planning zijn hier verder buiten beschouwing gelaten. De 
benodigde informatieverzameling is door invulling van de operationele deelstappen al bereikt. 

Voor de voorgestelde functies repair-coördinator en centrale repair-coördinator zijn geen 
nieuwe medewerkers noodzakelijk. Medewerkers die voor een groot deel voldoen aan dit 
profiel zijn er al binnen Onderhoud. Het gaat er echter om dat zij nadrukkelijk de 
verantwoordelijkheid over de coördinatie krijgen. Eventueel is daar wel een herverdeling van 
taken binnen de stafafdelingen van Onderhoud noodzakelijk. 

De omschakeling naar de voorgestelde procedurestructuur brengt verwaarloosbare kosten 
met zich mee. De voorgestelde werkmethoden zijn standaard binnen Onderhoud en 
daardoor zijn er geen extra opleidingskosten. De uitvoering van de procedures vraagt echter 
wel extra inspanning van monteurs, rayonleiders, onderhoudsplanners en de repair
coördinatoren. Voor het vastleggen van de statusinformatie en evalueren van prestaties zijn 
totaal binnen Central Maintenance naar schatting 1.200 manuren extra nodig op jaarbasis. 
De kosten daarvoor bedragen €37.500,-. 

Concluderend vormt het in dit hoofdstuk besproken herontwerp van de besturing een 
oplossing voor de in §6.4.1 gestelde aandachtspunten in de conclusie. Daarbij is tevens 
beschreven op welke wijze met het in H7 voorgestelde informatiesysteem moet worden 
omgegaan. 
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9 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Dit onderzoek heeft in de eerste plaats aangetoond dat inderdaad sprake is van de volgende 
problemen: te hoge voorraad reserveonderdelen en vermijdbare lijnstilstand door het niet in 
voorraad hebben daarvan. Deze problemen vinden hun oorsprong bij (1) de initiële aanschaf, 
(2) de normale (aanvul)fase en (3) de afdankfase. Het diepteonderzoek is afgebakend tot de 
beheersing van repareerbare onderdelen (repair-artikelen) in de normale fase. De daarmee 
samenhangende conclusies zijn te vinden in §9.1. Punten die door deze afbakening zijn 
uitgesloten volgen nog in §9.2 bij de aanbevelingen. 

9.1 Conclusies 
De definitieve opdrachtformulering omvatte het maken van een herontwerp van de 
informatievoorziening en de besturing voor de beheersing van repair-artikelen. Het 
nagestreefde doel is: "Minimalisatie van lijnstilstand bij minimalisatie van de kosten voor het 
aanhouden en aanvullen van de voorraad repair-artikelen". Vanuit dit doel is een beeld 
gevormd van de ideaalsituatie middels overleg met belanghebbenden en analyse van de 
beheersingssituatie. Uit een systematische vergelijking van de ideaalsituatie met de huidige 
beheersing van repair-artikelen zijn eisen aan de besturing en het informatiesysteem 
voortgekomen. Daarop is een antwoord is gezocht in het herontwerp. 

Herontwerp van het informatiesysteem 

In 2002 is reeds gepoogd de beheersing van repair-artikelen te verbeteren via zogenaamde 
EM04-orders in SAP. Het EM04-concept berust op coördinatie aan de hand van werkorders. 
De keuze voor dit concept blijkt te rechtvaardigen. Enkele gebreken zorgen er echter voor 
dat dit concept niet of onjuist gebruikt wordt. 

Met wat al aanwezig is van het EM04-concept kan grotendeels worden voldaan aan de 
gestelde eisen. Uit diverse alternatieven zijn de volgende aanpassingen in SAP voorgesteld 
om het geheel te kunnen laten functioneren: 

• Blokkeren van bestellingen via SAP@WEB om 100% dekking met EM04-orders te verkrijgen. 

• Toevoegen van twee extra codes voor de orderstatus. 

• De mogelijkheid inbouwen reparatieaanvragen direct in de EM04-order te plaatsen. 

• Maken van een SAP-transactie om leveranciers te beoordelen op hun leverprestatie 
Voor ieder van de acht gestelde eisen is beschreven op welke manier daaraan kan worden 
voldaan met het aangepast EM04-concept. Alleen aan de eis dat leveranciers en externe 
reparateurs geëvalueerd moeten kunnen worden is niet volledig te voldoen. Er is namelijk 
geen goede oplossing gevonden voor het scheiden van factuur- en goederenontvangst dat 
nodig is om de datum van ontvangst betrouwbaar te kunnen registreren in SAP. De externe 
evaluatie is wel mogelijk, maar met de resultaten zal kritisch moeten worden omgesprongen. 

De eenmalige investering voor deze aanpassingen in SAP bedraagt circa € 6.000,-. 
Realisatie kost niet meer dan een week. Het blokkeren van SAP@WEB bestellingen kan 
echter nog niet direct. Er zullen enkele maanden nodig zijn om monteurs van de PU Paint te 
laten wennen aan het feit dat repair-artikelen daarna alleen op werkorder te bestellen zijn. 

Herontwerp van de besturing 

Het herontwerp van de besturing is bewust na het herontwerp van het informatiesysteem 
geplaatst. Het herontwerp van de besturing bevat namelijk ook de wijze waarop het 
voorgestelde informatiesysteem hierin wordt verweven. 
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Ten eerste wordt de aangepaste positiestructuur van de organisatie voorgesteld en ten 
tweede een aangepaste procedurestructuur welke invulling geeft aan de besturing . 

Naar aanleiding van de conclusies uit de vergelijking van de ideale met de huidige situatie, 
zijn de volgende aanpassingen aan de positiestructuur voorgesteld: 

• Het benoemen van één repair-coördinator per afdeling Onderhoud, welke overzicht houdt op 
alle zaken aangaande repair-artikelen en deze documenteert en rapporteert aan het hoofd 
Onderhoud. Dit is nodig voor het houden van overzicht op het proces en verschaft het hoofd 
Onderhoud gericht inzicht in prestaties, zodat gericht bijgestuurd kan worden. 

• Het benoemen van een centrale repair-coördinator op overkoepelend Centra! Maintenance 
niveau. Deze functie is nodig voor het overzicht en invloed over zowel Onderhoud als Bevo. 

• Reductie van het aantal bevoorraders voor externe reparaties. Enkele bevoorraders hebben 
hier nu slechts sporadisch mee te maken, wat ten koste gaat van de routine en aandacht. 

• Scherpere afbakening van taken en verantwoordelijkheden, om onoverzichtelijke situaties te 
voorkomen. De huidige spreiding van verantwoordelijkheden zorgt ervoor dat niemand zich 
echt verantwoordelijk voelt. 

Van de benodigde procedurestructuur is gedetailleerd aangegeven welke stappen 
achtereenvolgens moeten worden uitgevoerd, welke rol betrokkenen daarbij hebben en op 
welke manier met het informatiesysteem moet worden omgegaan. De belangrijkste 
wijzigingen ten opzichte van de huidige inrichting op operationeel niveau zijn : 

• Rayonleiders moeten voortaan controleren op correcte inzameling van defecte onderdelen. 
Vanuit hun functie zijn zij daar het meest effectief en efficiênt toe in staat. 

• De vervolgbeslissing moet de exclusieve taak van de repair-coördinator worden. Dit is degene 
met het meeste overzicht op de gehele beheersing en dus ook de gevolgen van beslissingen. 

• De repair-coördinator moet een grotere rol spelen bij de aansturing van externe reparaties en 
nieuwe aankopen. 

Wijzigingen op tactisch niveau: 

• Actieve betrokkenheid van de repair-coördinator bij zaken aangaande repair-artikelen voor 
consequente opvolging in de planning. 

• Structurele evaluatie van prestaties aan de hand van enkele prestatie-indicatoren, gericht op 
zowel de eindprestatie als onderliggende deelprestaties. 

De voorgestelde nieuwe functies repair-coördinator en centrale repair-coördinator, kunnen 
worden ingepast in de bestaande situatie. Het zijn geen fulltime functies , maar rollen die 
worden vervuld door reeds aanwezige stafleden, naast eventuele andere rollen. 

De omschakeling naar de voorgestelde procedurestructuur brengt verwaarloosbare kosten 
met zich mee. De uitvoering van de procedurestructuur vraagt echter wel extra inspanning 
van monteurs, rayonleiders, onderhoudsplanners en de repair-coördinatoren. Voor het 
vastleggen van statusinformatie en evalueren van prestaties zijn in totaal naar schatting 
1.200 manuren extra nodig op jaarbasis. De jaarlijkse kosten bedragen daarmee €37.500,-. 

Reflectie op het resultaat 

De opdracht was: maak een voorstel voor een herontwerp van de besturing en 
informatievoorziening voor de beheersing van repair-artikelen. Het doel van de 
opdrachtgever met betrekking tot deze opdracht is: "Minimalisatie van lijnstilstand bij 
minimalisatie van de kosten voor het aanhouden en aanvullen van de voorraad repair
artikelen". Om dit doel te bereiken zijn eisen gesteld aan beide herontwerpen. Vanuit dit 
eisenpakket is systematisch een onderbouwd herontwerp opgesteld. Bij het vaststellen van 
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de eisen aan het herontwerp zijn sleutelfiguren in de beheersing van repair-artikelen 
betrokken. Dit verlaagt de kans op gebrek aan draagvlak in de organisatie voor het 
herontwerp. De aldus gepresenteerde oplossing kan leiden tot een betere beheersing van 
repair-artikelen en draagt bij in het bereiken van het doel van de opdrachtgever. 

Controleerbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit van de gebruikte data 

In dit project is in ruime mate gebruikt gemaakt van gegevens zoals het voorraadbestand in 
SAP, werkorders en aankooporders. Ten behoeve van de controleerbaarheid en 
herhaalbaarheid is in de bijlagen zo uitgebreid mogelijk gedocumenteerd over de wijze 
waarop gegevens zijn verkregen. Waar mogelijk, zijn uitspraken van medewerkers 
gecontroleerd aan de hand van andere gegevensbronnen. 

Eén van de kernproblemen bij het verkrijgen van representatieve data was het NCC-project. 
De aanloopfase van de vele nieuwe installaties (en dus reserveonderdelen) viel samen met 
dit project, waardoor gegevens van de actuele situatie niet beschikbaar waren of niet 
representatief zijn voor de nabije toekomst. De nieuwe reserveonderdelen die gedurende dit 
afstudeerproject zijn aangeschaft omvatten het gedeelte in de voorraad dat de komende 
jaren beïnvloedbaar is. Juist van dat gedeelte dat zo belangrijk is, is het niet mogelijk 
betrouwbare uitspraken te doen over bijvoorbeeld mogelijke voorraadreducties. Om toch 
inzicht te krijgen in de ordegrootte van problemen, is vaak teruggegrepen op gegevens uit de 
stabiele situatie in 2003. Werkmethodes zijn sinds die tijd niet veranderd en daarom is 
impliciet aangenomen dat de problemen om die reden in de huidige situatie dezelfde orde 
van grootte hebben. 

9.2 Aanbevelingen 
De volgende punten worden als aanbeveling genoemd: 

• Er moet aandacht worden geschonken aan het opleiden van medewerkers in het gebruik van 
SAP. Uit de ervaring tijdens dit onderzoek is gebleken dat monteurs, maar ook 
stafmedewerkers, vaak niet op de hoogte zijn van de meest essentiêle mogelijkheden in SAP. 
Hoeveel, is zonder extra onderzoek niet te zeggen, maar het is duidelijk dat er sprake is van 
inefficiênties in het gebruik en zelfs onnodig lange lijnstilstand. 

• Er zou bewust meer geïnvesteerd moeten worden in het completeren van de Bill of Materials in 
SAP (relatie tussen onderdelen en machines). Dit is essentieel om onderdelen uiteindelijk ook 
af te kunnen danken, maar ook zeer nuttig bij het identificeren van te bestellen onderdelen bij 
storingen. In dit kader is het belangrijk dat bij de aanschaf van machines niet vergeten wordt 
dat de aanlevering van complete digitale lijsten van reserveonderdelen ook in het koopcontract 
is opgenomen. 

• Een (afstudeer)onderzoek naar de mate waarin delen van de productielijn kritiek zijn in het 
geheel kan wellicht nuttig zijn. Met name in de PU's Press en Body blijkt door de complexe 
productienetwerken, grote behoefte te bestaan aan een dergelijk onderzoek. Deze informatie is 
belangrijk voor het beter onderbouwen van de beslissingen over het al of niet en in welke mate 
op voorraad leggen van reserveonderdelen. 

• De invloed van retourleveringen op de voorraadbeheersing van stock-artikelen verdient meer 
aandacht. Extra onderzoek is nodig om te bepalen op welke wijze daarmee omgegaan moet 
worden om de voorraadverhogende invloed ervan te beperken (zie bijlage J). 

• Er zou verder onderzoek gedaan moeten worden naar de wijze waarop gedifferentieerd 
voorraadbeheer voor de stock-artikelen kan worden ingericht. Reserveonderdelen en de 
overige artikelen krijgen momenteel dezelfde behandeling. Vraagpatroon, artikelwaarde, 
verkrijgbaarheid en essentialiteit voor de productie zijn echter beduidend verschillend en vragen 
daarmee een verschillende aanpak wat betreft voorraadbeheer. 

• Het management van Central Maintenance zou meer aandacht moeten besteden aan de 
integratie van het CW en de afdelingen Onderhoud. Beide behoren sinds enkele jaren tot 
Central Maintenance. Maar nog steeds lijken de afdelingen vooral hun eigen doelen na te 
streven, ten koste van het gezamenlijke doel. 
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BEGRIPPENLIJST 

Bevo 

Bewegende voorraad 

BOM 

ON 
Dode voorraad 

EM 
EM04-order 

Line technician 

MMC 
NCC 
Notification 

NPG 
NPGR 
PBS 
PE 
Printjob 

PU 
PU Body 

PU FAS 

PU Press 

PU Paint 

Purchase request 
Purchase order 

RACI 

RL 
SAP 

Storing 

Query 

Transactie 

Variant 

WBS 
Werkorder 

WVB 

Begrippenlijst 

Afdeling Bevoorrading, verantwoordelijk voor het voorraadbeheer van het 
grootste deel van de artikelen 
Reserveonderdelen, waarvan sinds de invoering van SAP in mei 2000 
minimaal één maal een uitgifte uit ON is geweest 
Bill of Material, waarmee de relatie tussen PU's, lijnstukken, machines en 
onderdelen wordt vastgelegd in SAP 
Centra! Warehouse 
Reserveonderdelen, waarop sinds de invoering van SAP in mei 2000 al geen 
verbruik meer op is geregistreerd 
Equipment Maintenance 
Werkorder van het type EM04 dat specifiek gebruikt wordt bij de beheersing 
van repair-artikelen 
Monteur ingezet voor het oplossen van storingen dan wel onderhoud aan een 
bepaald deel van de lijn of bepaald soort equipment 
Mitsubishi Motors Corporation 
New Compact Car; nieuwe project voor Smart Forfour en Mitsubishi Colt 
Rapportage van technische analyse die gemaakt wordt door de betrokken 
monteur(s) na een storing 
Non Production Good; Alle artikelen niet direct gebruikt in auto 
Repairable Non Production Good, repair-artikel 
Painted Body Storage; buffer na de Paint Shop 
Production Engineering 
Een hulpmiddel waarmee op vooraf gedefinieerde tijdstippen automatisch 
bepaalde gewenste informatie wordt geprint. 
Productie Unit 
Productie unit Body, 'carrosseriebouw', de tweede processtap waar de 
voorgevormde plaatdelen samen worden gelast tot een complete body 
Productie unit Final Assembly Shop, 'montage', de vierde en laatste 
processtap waar de auto compleet wordt geassembleerd en de laatste testen 
ondergaat 
Productie unit Press, 'pershal', de eerste processtap waar stalen platen 
worden omgevormd tot delen van auto's 
Productie unit Paint, 'lakstraat', de derde processtap waar de kale body's uit 
de PU Body een anti-roestbehandeling krijgen en van een laklaag worden 
voorzien 
Een aanvraag voor levering van diensten of producten 
De opdracht die bij een leverancier geplaatst wordt voor de levering van 
diensten of producten 
Methodiek om rol van betrokkenen weer te geven. Letters staan voor 
Responsible, Accountable, Consulted en Informed 
Rayonleider, hoofd van een ploeg monteurs 
Systeme, Anwendunge, Produkte. Een standaard ERP-pakket dat NedCar
breed is ingevoerd en de bedrijfsprocessen ondersteunt 
Het optreden van een technische mankement aan equipment, die ertoe leidt 
dat deze niet meer naar behoren functioneert 
Hulpmiddel om in SAP verzamelde gegevens te bewerken, sorteren, 
combineren en selecteren 
De manier waarop een gebruiker opdrachten geeft in SAP, informatie invoert, 
bewerkt en kan opvragen 
Transacties werken met parameters voor attributen. Via een variant kan een 
gebruiker een standaard set parameters opslaan voor hergebruik 
White Body Storage; buffer na de Body Shop 
Een document in SAP waarmee werkzaamheden gepland en gedocumenteerd 
kunnen worden 
Werkvoorbereider; staffunctie bij EM afdeling van PU 
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